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02 EDITORIAL

DURANTE OS PRÓXIMOS MESES, A RUA DARÁ A CONHECER OS ROSTOS 
DOS PRINCIPAIS CANDIDATOS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOSSO MINHO. 

COMEÇAMOS POR DESTACAR GUIMARÃES E BARCELOS, ANTECIPANDO 
ALGUMAS DAS PROPOSTAS ORIENTADORAS DAS CAMPANHAS QUE NÃO 

TARDAM A INVADIR AS RUAS.

V estindo o nosso melhor outfit de treino, fomos ter com 
Vera Peixoto, o rosto visível na nossa capa. Invejando-lhe 
a preparação física e a mentalidade tão distinta de “men-
te sã em corpo são”, pedimos-lhe que nos rabiscasse um 

plano de treinos e um plano alimentar para que pudéssemos apresentar 
aos nossos leitores. No meio da conversa, entre os saltos e os pinos, Vera 
contou-nos a sua história e carimbou a ideia de que “tudo é possível”. É 
com esse lema que chegamos este mês, numa tentativa de mudar mentali-
dades e incutir o gosto pelo exercício físico, mesmo àqueles que dizem ter 
demasiados problemas de saúde para fazer um agachamento ou levantar 
uma barra numa aula de crossfit. 

Das atividades em ambiente fechado às corridas e passeios de bicicle-
ta pelas paisagens naturais do Minho, descobrimos pessoas que, apenas 
com a força de vontade e o espírito de companheirismo, deram origem a 
autênticas maratonas de treino. Os Amigos da Montanha, em Barcelos, 
os Amigos do Pedal, em Vila Nova de Famalicão, e a Braga a Correr, em 
Braga, são apenas alguns exemplos de grupos ou associações que viram 
no exercício físico uma forma de mudar a própria vida e incentivar ao 
movimento pela cidade ou pela natureza. A essência é sempre a mesma: 
mexer os corpos, promovendo o bem-estar físico e mental, privilegiando 
o meio natural e conhecendo os recantos da cidade. Com atividades du-
rante todo o ano, cativando o interesse de milhares de participantes, estes 
grupos têm criado verdadeiros “atletas”. Nós, que da nossa redação nos 
despedimos agora para ir fazer uma aula de body combat, ficamos ainda 
com mais vontade de treinar. E você? 

EDITORIAL

A PASSO DE CORRIDA OU DE PÉ NO PEDAL, A RUA FOI DESCOBRIR AS 
PESSOAS, GRUPOS E ASSOCIAÇÕES QUE, ORGANIZADAMENTE OU NÃO, 
PROCURAM ENVOLVER ATLETAS – PRINCIPALMENTE AMADORES – EM 
ATIVIDADES DE EXERCÍCIO FÍSICO. DOS TREINOS PERSONALIZADOS À 
MODA DO CROSSFIT, PASSANDO PELAS PROVAS DE BTT OU TRAILS, ESTA 
EDIÇÃO FEZ-NOS SUAR A CAMISOLA... LITERALMENTE!

Diretora/Editora
Andreia Filipa Ferreira
Rua dos Capelistas, nº30
4º Andar Sala S
4700-307 Braga

Fotografia
Nuno Sampaio

Design e Paginação
Carolina Campos (Diretora de Arte)
Joana Ribeiro

Fotografia de capa
Nuno Sampaio

Colaboradores
José Gonçalves Lopes
Helena A. M. Pereira 
Braga Ciclável
Intimidades na Cozinha
Regina Lima, Nutree
Mariana Cardoso (Ilustração)

Opinião 
Paulo Brandão 
Eveline Cardoso
Liliana Trigueiros
Isabel Sampaio
Cláudia Sil
Rui Marado Moreira
Luís Tarroso Gomes
João Palhares
José Manuel Gomes
Cátia Faísco
Pedro Remy
João Lobo Monteiro

Redação
redacao@revistarua.pt
Rua dos Capelistas, nº30
4º Andar Sala S
4700-307 Braga

Departamento Comercial
Para questões relacionadas 
com marketing e publicidade:
comercial@revistarua.pt
911 928 181

Comercial
Angélica Noversa

Departamento Financeiro
Inês Chaves

Departamento Jurídico
Luís Sepúlveda Cantanhede,
Rui Marado Moreira 
- Advogados 
juridico@revistarua.pt

Impressão
LIDERGRAF
ARTES GRÁFICAS, S.A.
Rua do Galhano, n.º 15
4480-089 Vila do Conde
Tiragem 5000 exemplares
Periodicidade Mensal

Propriedade
Brito&Roby, Lda
Largo S.Francisco nº 39 3º andar, 
4700-307 Braga

Contribuinte
513 669 868
N. DL 405636/16
N. ERC 126 818

O estatuto editorial pode ser consultado em 
www.revistarua.pt/Info/Estatuto-Editorial

Os artigos de opinião são de exclusiva 
responsabilidade dos seus autores.

A rúbrica intitulada Rua Negócios é 
conteúdo patrocinado.

A utilização do acordo ortográfico é da 
exclusiva responsabilidade dos autores.

Andreia Filipa Ferreira
Jornalista, gosto de olhar 
para aquilo que me rodeia 
com atenção, criando o meu 
próprio mundo.

2017
Autárquicas

ELEIÇÕES

RUMO A UMA VIDA SAUDÁVEL



0504 ESPECIAL ESPECIAL

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Continuação do projeto de candida-

tura em curso da Capital Verde Europeia 
2020, destacando a importância de uma co-

munidade sustentável, protegendo o ambiente;
• Continuação do processo de candidatura da Zona de 
Couros a Património Mundial;
• Projeto Teatro Jordão e Garagem Avenida, que serão destinados à Escola 
de Música, Artes Performativas e Artes Plásticas;
• Construção do percurso ciclável e pedonal que atravessará toda a cidade;
• A nível desportivo, rentabilizar a obra da Academia de Ginástica, a ser inau-
gurada em junho, um edifício autossustentável no consumo de energia;
• Intervenção em todos os edifícios sociais, cerca de 600, introduzindo ener-
gias renováveis;
• Introdução de novas tecnologias no apoio às famílias com mais necessidades;
• Equipar o território concelhio com iluminação LED.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• A concentração na cidade de equipamentos culturais, 
recreativos e desportivos não deve ser fator de descrimi-
nação dos habitantes nas vilas e freguesias mais distantes;
• Emprego de qualidade, mais bem pago e mais estável, be-
neficiando a massa salarial em circulação, aumentando o poder de 
compra, revitalizando a economia local e animando o comércio de 
rua. Para tal, a CDU apoiará o investimento que revele disponibilidade 
para criar mais emprego e melhor remunerado;

• Intervenção a nível ambiental, não propriamente na perspetiva da candidatura a fundos e 
outras prebendas. Para isso, a CDU apoia o investimento com intenções de aplicar tecnolo-
gias limpas, amigas do ambiente e promovam as energias renováveis, criando um sistema 
de incentivos ao investimento;
• Valorizar os transportes públicos, fazendo regressar à câmara a concessão dos TUG, tentando 
resolver o problema da mobilidade que pode trazer consequências sociais e ambientais. Neste 
aspeto, a CDU volta a referir a intenção de ligar Guimarães a Braga por comboio, combatendo o 
isolamento, servindo o Avepark e quem trabalha nele e ligando à universidade;
• Estudar novas vias de acesso às vilas, incluindo a conclusão da circular urbana;
• Exigir ao governo obras de reparação e conservação necessárias nos bairros sociais, 
intervindo ainda em espaços públicos da responsabilidade da câmara, como os jardins, 
parques infantis e rede de saneamento; 
• Identificar as necessidades de obras nos estabelecimentos de ensino público do conce-
lho, ouvindo a opinião da comunidade escolar e dos pais. 

TODO O INVESTIMENTO QUE TEM SIDO FEITO E 
QUE ESTAMOS A FAZER É PARA PROMOVER O 

DESENVOLVIMENTO PARA QUE AS PESSOAS SE 
SINTAM BEM AQUI NO TERRITÓRIO DE GUIMARÃES, 

PARA QUE TENHAM A SUA OPORTUNIDADE DE 
AQUI VIVER, TER AQUI EMPREGO, DE CRIAR A SUA 

FAMÍLIA, ESSENCIALMENTE QUE SE SINTAM BEM CÁ.

UMA CÂMARA COM A MARCA CDU 
É UMA CÂMARA ABERTA AOS 

MUNÍCIPES, SEMPRE, EM TODAS AS 
CIRCUNSTÂNCIAS E NÃO APENAS EM 

PEQUENOS INSTANTÂNEOS DE FALSA 
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO PARA 

ENGANAR ELEITOR.

A PROPOSTA AUTÁRQUICA DO BLOCO DE 
ESQUERDA É A SATISFAÇÃO DOS DIREITOS 

DAS PESSOAS, A IGUALDADE E COESÃO 
SOCIAL, A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, A 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NAS DECISÕES E NA 

VIDA DA COMUNIDADE.

UM DOS GRANDES PROBLEMAS DA NOSSA 
CIDADE CONSISTE NA ACESSIBILIDADE E 
ESTACIONAMENTO NA ZONA CENTRAL. 

ESTE PROBLEMA PREJUDICA QUEM VIVE 
E TRABALHA NA CIDADE. AFASTANDO 

OS MORADORES DO CENTRO HISTÓRICO. 
CRIANDO PREJUÍZOS VISÍVEIS PARA O 

COMÉRCIO.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, sendo 
especialista nas áreas da consultoria económica e financeira e 
elaboração de projetos de investimento de criação ou expansão 
de empresas na área industrial, enquadrados nos apoios da União 
Europeia;
• Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães durante oito 
anos, onde foi o responsável pelas Obras Públicas, Freguesias, Fi-
nanças Municipais, Património e candidaturas a apoio dos Fundos 
da União Europeia;
• Presidente da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM);
• Membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Natural da freguesia de S. Sebastião, em Guimarães;
• Habilitações literárias: 11º ano do Curso Geral de Eletricidade na 
Escola Industrial e Comercial de Guimarães, Francisco de Holanda;
• Empresário em nome individual na área da eletricidade;
• Militante da União da Juventude Comunista em 1975;
• Militante do Partido Comunista Português desde 1978;
• Membro da Comissão Concelhia de Guimarães do PCP e da Comis-
são Executiva;
• Eleito deputado na Assembleia Municipal de Guimarães pela CDU 
no mandato 2009/2013;
• Vereador, sem pelouro, na Câmara Municipal de Guimarães, pela 
CDU, desde 2011.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Licenciado, Mestre e Doutor em Direito, especialidade 
Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra;
• Professor Catedrático na Escola de Direito da Universi-
dade do Minho, onde rege as disciplinas de direito público;
• Membro da Lista de Conciliadores das Nações Unidas, de-
signado pelo Governo;
• Diretor da Revista Scientia Ivridica;
• Responsável pela elaboração do Projeto da Constituição 
da República de Cabo Verde, aprovado pela Assembleia 
Nacional de Cabo Verde em Agosto de 1992;
• Mandatário da candidatura do Bloco de Esquerda no dis-
trito de Braga nas eleições legislativas de 2015.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Natural de Pevidém;
• Licenciado em Direito, é advogado e gestor na CLT – Sociedade de 
Advogados, R.L.;
• Presidente do Conselho Distrital do Porto da Associação Nacional 
de Jovens Advogados Portugueses;
• Membro da Comissão de Festas Nicolinas, sendo Pregoeiro em 1992;
• Dirigente do Vitória Sport Clube na década de 1990. Criou e liderou 
o departamento de Juventude e foi ainda o primeiro responsável 
pela área de Marketing;
• Presidente da Comissão Política do PSD Guimarães;
• Vereador desde 2009;
• Deputado municipal de 2001 a 2009 e líder da bancada do PSD a 
partir de 2005.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Ambiente: pugnar pela despoluição da bacia hidrográfica do Ave 

(Rio Ave e Rio Selho); garantir o acesso de todas as habitações e indús-
trias à rede pública de água e saneamento; aumentar os espaços verdes 

nas freguesias;
• Mobilidade: garantir a gestão pública dos TUG; ter transportes públicos que sirvam 
todo o território (mais carreiras e com mais frequência); apostar nos autocarros elé-
tricos; apostar nos minibus para carreiras menos frequentadas; definir uma estra-
tégia de ligação do quadrilátero;
• Habitação: transferir a gestão dos bairros sociais do IHRU para a Câmara 
Municipal; promover um programa de reabilitação urbana; criar uma bolsa 
de habitação municipal;
• Ação Social: criar um gabinete de emergência social para identificar e so-
lucionar problemas de pobreza e exclusão social; garantir o acesso à tarifa 
social da água às famílias economicamente mais frágeis;
• Cultura: incentivar e promover oferta cultural diversificada; estimular a 
procura através de ofertas e descontos para jovens e idosos; garantir o fi-
nanciamento dos equipamentos culturais;
• Desporto: promover a prática desportiva através da utilização gratuita dos 
espaços da Câmara Municipal; construção de equipamentos dispersos pelo 
concelho.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
Com o objetivo de garantir conforto no acesso ao 
centro da cidade, revitalizar o comércio e fixar popula-
ção no centro histórico, André Coelho Lima destaca:
• Criação de dois parques de estacionamento no centro da cidade 
(um no Largo do Toural, com capacidade para 500 lugares, e outro 
no Largo República do Brasil, com capacidade para 300 lugares);

• Criação do primeiro túnel urbano em Guimarães, entre a Av. Conde Margaride e a 
Av. D. Afonso Henriques;
• Pedonalização do centro da cidade.

De modo a interligar o território concelhio, aproximando as freguesias da cidade e in-
vestindo na coesão territorial, o candidato propõe um projeto de mobilidade, pensan-
do nos automóveis e nos transportes públicos:
• Requalificação de vias em quatro pontos estratégicos do concelho (Ligação Sudeste - 
ligação à zona sul do concelho; Ligação Sudoeste – ligação à zona de Pevidém; Ligação 
Noroeste – ligação à zona das Taipas; Ligação Nordeste - ligação à zona de S. Torcato), 
incluindo ainda a criação de ciclovias.

Ainda a destacar a proposta de requalificação da N101, ligando o centro de Guimarães 
à Vila das Taipas, e a necessidade de prosseguir com as políticas ambientais, indepen-
dentemente do objetivo de Guimarães ser, ou não, a Capital Verde Europeia.

Domingos Bragança
 61 anos, Atual Presidente da 

Câmara Municipal

José Torcato Ribeiro 
58 anos

Wladimir Brito 
67 anos

André Coelho Lima 
(Coligação Juntos por Guimarães) 43 anos

GUIMARÃES GUIMARÃES
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NÓS, NA FUTURA GESTÃO CAMARÁRIA, 
PRIVILEGIAREMOS A AÇÃO, PORQUE PALAVRAS 

E PROMESSAS LEVA-AS O VENTO. COMO 
INFELIZMENTE O PROVAM OS ÚLTIMOS 
OITO ANOS DA DESASTROSA GESTÃO 

MUNICIPAL DO PS. A NOSSA CANDIDATURA 
SERÁ ABRANGENTE E ACOLHERÁ TODAS AS 
SENSIBILIDADES E VONTADES PARA FAZER 

DESENVOLVER BARCELOS.

O AMBIENTE, A MOBILIDADE E A 
GOVERNANÇA SERÃO OS PILARES DO 

NOVO MANDATO.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Licenciado em Educação, na variante de Educação Física;
• Licenciado em Direito;
• Iniciou funções como professor do 1º ciclo em 1985;
• Exerceu funções na Direção Escolar de Braga e na Delegação Esco-
lar de Barcelos;
• Vereador na Câmara Municipal de Barcelos durante dois mandatos, 
de março de 1998 a outubro de 2005, com os pelouros de Ação Social, 
Educação, Desporto, Juventude, Cultura, Proteção Civil e Turismo;
• Foi vice-Presidente da Distrital de Braga;
• Atualmente é professor de Educação Física no Agrupamento de Es-
colas António Correia de Oliveira, em Apúlia;
• Exerce advocacia, com um escritório em Barcelos;
• É Presidente da Mesa da Assembleia Concelhia do PSD de Barcelos, 
Deputado Municipal na Assembleia Municipal de Barcelos e cabeça 
de lista dos Delegados de Barcelos à Assembleia Distrital do PSD.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Natural de Arcozelo;
• Empresário nas áreas da Indústria e Serviços;
• Presidente da Comissão da Autorização Comercial;
• Membro do Conselho de Administração da Resulima;
• Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Na-
cional de Municípios Portugueses;
• Presidente do Conselho Executivo da Associação de 
Municípios do Minho;
• Presidente da Direção da ACIB desde 1989 (com funções 
suspensas desde novembro de 2009).

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Dar um novo impulso ao desenvolvimento do concelho nas 

áreas da coesão social e territorial, através de políticas articu-
ladas que diminuam as assimetrias entre freguesias e combatam 

as dificuldades no acesso à saúde, educação, cultura e bem-estar;
• Combater a solidão e a exclusão dos idosos, que no futuro serão o grosso 
da população;
• Lutar pela construção do novo hospital, cujo projeto e localização de ter-
renos estão aprovados;
• Retomar o projeto do Eco-Parque em Areias de Vilar, um 
projeto de grande valor ambiental que fica a meio caminho 
da futura ecovia que deverá ligar Vila Verde, Barcelos e Es-
posende;
• Extensão das redes de água e saneamento, tentando mini-
mizar o impacto da má gestão do dossier Águas de Barcelos;
• Nas políticas de Desporto, Recreio e Lazer, fazer com que o 
concelho olhe para a realidade desportiva de forma integra-
da, onde desporto e lazer apareçam em primeiro lugar como 
forma de vida e só depois como competição;
• Em termos de desenvolvimento económico, é necessário o 
acompanhamento e apoio ao tecido empresarial por parte 
da Câmara Municipal. Criar condições e fazer esforços para 
captar investimento, principalmente em sectores como o Tu-
rismo, o Comércio, a Indústria e o Artesanato.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
Nas palavras do candidato: “Após dois mandatos consecuti-
vos do Partido Socialista durante os quais Barcelos foi devol-
vido aos cidadãos e defendido de interesses privados, incompa-
tíveis com o interesse público, que haviam sido herdados da gestão 
dos anteriores executivos do PSD, o concelho evoluirá no terceiro mandato 
para um novo paradigma.

O esforço de investimento na infraestruturação das freguesias e as apostas 
na educação, cultura, ação social, turismo, juventude, associativismo e desen-

volvimento económico, entre outras valências, será para manter, mas o próximo 
mandato terá a ambição de conduzir o concelho pelo trilho da inovação, através 
de projetos estruturantes que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos.

O ambiente, a mobilidade e a governança serão os pilares do novo mandato, onde 
as tecnologias de informação e comunicação assumirão uma importância crítica. 
Pretende-se, assim, criar as condições adequadas para que Barcelos se transforme 
num concelho inteligente e sustentável, satisfazendo as necessidades de hoje sem 
sacrificar as das gerações futuras.”

Mário Constantino Lopes 
(Coligação Mais Barcelos) 53 anos

Miguel Costa Gomes 
59 anos, Atual Presidente da Câmara Municipal

BARCELOS BARCELOS

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• A defesa do rio e do meio ambiente são 

um dos pilares da candidatura. O candida-
to acredita numa cidade que protege e aca-

rinha o seu rio, um património incalculável ao qual, 
a seu ver, a cidade virou as costas;
• Promoção do artesanato, dos produtos da terra e do 
turismo;
• Promoção da agricultura;
• Lutar pela fixação de empresas, combatendo a pre-
cariedade do emprego com políticas direcionadas à 
juventude e aos menos novos;
• Envolvimento com as associações, destacados como parceiros funda-
mentais para o desenvolvimento social e cultural da cidade e do concelho;
• Romper com os poderes instalados e construir o futuro com uma lista 
composta por muitas mulheres e independentes.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Repor o modelo de uma câmara de portas abertas;
• Inovar através de um novo modelo de relacionamen-
to e gestão com as Juntas de Freguesia, mas mantendo 
o protocolo dos 200%;
• Rever os financiamentos no âmbito do Portugal 2020;
• Resolver definitivamente a rede viária de todo o concelho;
• Dar prioridade aos investimentos na frente ribeirinha com a elabo-
ração de novos projetos;
• Manter uma política fiscal amiga das empresas e das famílias;

• Criar condições para a instalação de novas empresas e a criação de um conselho con-
sultivo empresarial;
• Passar das esmolas atuais às IPSS para um financiamento justo e equitativo;
• Privilegiar o diálogo com os parceiros em vez da judicialização com tomada de decisões 
rápidas; 
• Planear já os investimentos no âmbito dos fundos comunitários para lá do programa 
Portugal 2020;
• Apostar na cultura e no desporto tendo em conta as atividades de cariz popular;
• Apostar na marca Barcelos;
• Criar dinâmicas empresariais;
• Desenvolver verdadeiras políticas da juventude através das organizações associativas 
juvenis e estudantis.
• Criar dinâmicas no sistema de ensino com a comunidade educativa;
• Criar políticas de incentivo ao arrendamento jovem no centro histórico.

A CANDIDATURA À CÂMARA MUNICIPAL SURGE 
DE FORMA NATURAL NO SEIO DO PARTIDO, QUE 
VIU EM MIM CAPACIDADES PARA O CARGO E UM 

CONHECIMENTO PROFUNDO DOS DOSSIERS. 
ENCARO A TAREFA COMO A MAIOR DA MINHA VIDA. 
A MAIS DESAFIANTE, A MAIS COMPROMETIDA DAS 

VARIADAS COISAS QUE FIZ.

ESTA CANDIDATURA É PARA REPOR UM 
CICLO POLÍTICO QUE FOI QUEBRADO 

HÁ CERCA DE UM ANO; É PARA QUE A 
CÂMARA VOLTE A ESTAR PRÓXIMA DOS 
CIDADÃOS; É REPOR A DIGNIDADE NO 
EXERCÍCIO DA GESTÃO AUTÁRQUICA 

COM TRABALHO E TRANSPARÊNCIA; É 
RESOLVER OS DOSSIERS PENDENTES 

COM RESPEITO POR TODOS OS 
ELEITOS NO EXECUTIVO CAMARÁRIO.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Nasceu em Barcelos, mas atualmente vive em Vila Verde, num am-
biente rural que lhe permite escrever os seus livros em prosa, poesia, 
conto infantil e romance (11 livros já publicados);
• Professor no ensino básico;
• Formador de futebol. Passou pela Bragafut, SC Braga e Vilaverdense;
• Dirigente associativo, pertencendo à direção da Associação Domingos 
Oliveira Lopes e do Vila Verde Atlético Clube;
• Chegou à política ativa há quatro anos, como mandatário da candida-
tura de José Maria Cardoso pelo Bloco de Esquerda a Barcelos;
• Deputado na Assembleia Municipal de Barcelos, onde tem feito apro-
var moções e propostas, destacando-se a Comissão Municipal de Luta 
contra a Linha de Muito Alta Tensão.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Natural de Abade do Neiva;
• Licenciado em Sociologia das Organizações pela Universidade do 
Minho;
• Empresário;
• Deputado à Assembleia da República de outubro de 2015 a maio 
de 2017;
• Exerceu o cargo de Presidente da Comissão Política Concelhia do 
PS Barcelos, Presidente da Mesa da Comissão Política da Federação 
de Braga do PS e foi membro da Comissão Política Nacional do PS;
• Foi vereador e vice-presidente na Câmara Municipal de Barcelos 
em regime de permanência com os pelouros de Gestão Económica 
e Financeira, Recursos Humanos e Desenvolvimento Económico;
• Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Barcelos em regi-
me de não permanência pelo PS.

José Ilídio Torres 
49 anos

Domingos Ribeiro Pereira 
(Candidato Independente) 63 anos
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T ulku Lobsang nasceu no nordeste do Tibete 
em 1976. Aos 13 anos, no cumprimento da 
mais genuína tradição budista, foi entroniza-
do como a oitava reencarnação de um Lama 
muito venerado, Lama Nyentse. Recebeu, 
por isso, uma educação especial e intensiva 
nas práticas fundamentais da medicina tibe-
tana, da astrologia e da filosofia, concluindo 
a sua formação na Índia onde consolidou os 

ensinamentos das mais importantes escolas budistas. Ali fundou, em 2002, 
a Organização Médica Budista Nangten Menlang, atualmente sediada em 
Viena, na Áustria, com delegações em vários países, entre os quais Portugal, 
que visita duas a três vezes por ano, desde há dez anos.

Na medicina tibetana, o fundamento de cura para todas as doenças re-
side no facto de que estas têm origem a nível mental. Tulku Lobsang ob-
serva há anos o estilo de vida ocidental e reconhece nele a dificuldade em 
estimularmos a capacidade natural do corpo em se auto regenerar, muitas 
vezes não resistindo à vida agitada que levamos. Vivemos grande parte das 
nossas vidas impacientes, stressados, inseguros… irritados, angustiados ou 
frustrados. Desejamos muitas vezes ‘desligar o botão’ ou ‘fugir para uma 
ilha’ – ou seja, escapar do redemoinho em que vivemos e, não raramente, 
começamos a dormir mal, a sentir tensões no corpo ou outros sintomas que 
se consubstanciam cedo ou tarde em doenças. 

Seguindo a linhagem Tantrayana, que se foca no corpo para avançar a 
patamares de meditação e contemplação mais elevados -  e apartando-se de 
conotações religiosas, pois apresenta o budismo como um método, um recur-
so para quem encontrar nele utilidade - o Lama indica-nos que as doenças 
surgem de bloqueios energéticos que enfraquecem a capacidade do corpo 
em se curar. Quando estes bloqueios desaparecem, a boa saúde instala-se. 

Das práticas que ensina, destaca-se o Lu Jong, o ancestral Yoga de Cura 

Tibetano que atua simultaneamente no corpo, e por ser uma prática de 
meditação, também na mente, trazendo-a ao momento presente e equili-
brando os elementos naturais que são os alicerces da nossa dimensão física 
e energética. Com um maior enfoque no bem-estar emocional, Tulku Lob-
sang criou o Tog Chöd, um método de meditação em movimento, adaptado 
por ele, a partir das mais antigas tradições tibetanas. Ambas as práticas 
combinam respiração, posição e movimento do corpo, conduzindo a mente 
ao estado de Mindfulness, sem para isso ser necessário manter-se sentado, 
na mesma posição por longos períodos de tempo. 

Em junho, Tulku Lobsang organiza em Braga um retiro de Tummo, uma 
elevada prática de meditação à base de movimentos respiratórios com efei-
tos notáveis na força vital do corpo. O reconhecimento dos impactos desta 
prática levou Morgan Freeman a convidá-lo a protagonizar um dos episó-
dios da série A história de Deus do National Geographic, recentemente em 
exibição na RTP.

Com centenas de praticantes no nosso país e dezenas de alunos que 
passaram por um rigoroso processo de certificação para ensinarem estes 
métodos, Tulku Lobsang, prossegue a missão de tornar acessível uma sa-
bedoria única e nos desvendar o nosso potencial de auto-cura. Lembra-nos 
que a nossa natureza é Amor, no sentido de que quando (nos) amamos, 
somos naturalmente felizes e que por isso, devemos cuidar do nosso corpo, 
pois é ele o veículo de transformação do pensamento. Acredita que, para 
isso, precisamos dos ensinamentos budistas, se queremos mudar o que não 
gostamos em nós ou nas nossas vidas, o que nos faz sofrer. E que quando 
mudamos, já não precisamos de mais nada... nem sequer do budismo. 

Quem é Tulku Lobsang?
VIAJA 11 MESES DO ANO PARTILHANDO COM O OCIDENTE A VISÃO BUDISTA 
ESSENCIAL E MOSTRANDO COMO APLICAR OS SEUS PRINCÍPIOS, A BEM DA 
NOSSA SAÚDE. EM JUNHO, ORGANIZA EM BRAGA UM RETIRO DE TUMMO, UMA 
ELEVADA PRÁTICA DE MEDITAÇÃO À BASE DE MOVIMENTOS RESPIRATÓRIOS.

Sobre a autora
Membro da Nangten Menlang Portugal

HOLOFOTE
por Eveline Cardoso
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Já longe, dentro do sono, o Homem Ordinário hesita. 
Espalha-se no corpo o fim da cafeína. Desce o rosto 
em direção ao seu mais longo tentáculo e aguarda o 
fim da posição. Sabe agora muito pouco de si. Sabe 
pelo menos que não quer a sua sombra. Está nu mas 
continua a despir-se.

Outros homens ordinários noutros quartos de ou-
tras casas aguardam a sua vez. O sono não chega ao 
mesmo tempo para todos. Uns rodeiam-se de pensa-

mentos do dia e nem todos pensam no amor como o Homem Ordinário. En-
quanto dorme, o seu corpo agita-se em golpes de vida. A sua língua dobra-se 
para a glote e acorda por segundos para dizer frases em falta de ar, por vezes 
tão imperceptíveis como o ruído dos autocarros lá fora.

Ela, que também já dorme ou finge-se de morta, é a paz e o silêncio. Dois 
músculos em falta no Homem Ordinário, que agora corre em verde parque 
de águas frias de peixes coloridos. Dispara! Bang, bang! As fotografias são 
de um adolescente aborrecido e sempre que dispara tem febre mas não sabe. 
A inteligência erótica da companheira é a sua salvação. Volta aos autocarros 
lá fora e a realidade acorda-o. Acerta na hora do dia pela luz que a janela 
deixa passar.

De repente, mesmo deitado, vê-se de pé. Julga que está a adormecer nova-
mente e está. Noutro estádio, sairia de casa ao encontro dos outros homens 
ordinários. Para já, mantém-se de pé, no meio do quarto. Não sabe muito 
bem caminhar e as palmas dos pés fervem, não vá a companheira ter frio de 
tanta paz e silêncio produzir. Na verdade, julga: eu, Homem Ordinário, não 
preciso de fazer amor sabendo que os relógios nos querem mal, que todos os 
homens ordinários têm relógios iguais e que a morte que é dormir é o melhor 
desporto para emagrecer. Nunca fez amor por dinheiro ou tentou engolir o 
mercúrio dos termómetros das febres que não sabe. Sangra pólen pelo nariz 
e espera que a companheira abra a boca para lhe depositar selvas e cidades.

Que estranho. Os outros homens ordinários acabam de produzir um sé-
men espesso cor de sombra, deixando cicatrizes no ar, corpos embrulhados 
em lençóis de escamas e os seus quartos perderam as janelas.

Só ele está quieto naquele cinema do sono. 

PALAVRAS
por Paulo Brandão

Sobre o autor
Diretor artístico do Theatro Circo.

O Homem Ordinário
“NÃO SABE MUITO BEM CAMINHAR E AS PALMAS DOS 
PÉS FERVEM, NÃO VÁ A COMPANHEIRA TER FRIO DE 
TANTA PAZ E SILÊNCIO PRODUZIR”.

NA VERDADE, JULGA: EU, HOMEM 
ORDINÁRIO, NÃO PRECISO DE 
FAZER AMOR SABENDO QUE 
OS RELÓGIOS NOS QUEREM 

MAL, QUE TODOS OS HOMENS 
ORDINÁRIOS TÊM RELÓGIOS 
IGUAIS E QUE A MORTE QUE É 

DORMIR É O MELHOR DESPORTO 
PARA EMAGRECER.



A cantora brasileira Ana Carolina regressa a 
Portugal para se apresentar nos coliseus.
FOTOGRAFIA Leo Aversa
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BREVES
Associação de Ciclismo do Minho 
organiza passeio em Guimarães 
Com o intuito de incentivar a prática desportiva 
e a utilização da bicicleta como opção de 
mobilidade, a Associação de Ciclismo do Minho 
organiza um passeio de bicicleta no dia 24 de 
junho. Os interessados em participar deverão 
proceder à inscrição gratuita online, através do 
site acm.pt, havendo a possibilidade de optarem 
entre o Passeio e o Mini Passeio. A concentração 
dos participantes está marcada para as 9h, junto 
ao Estádio D. Afonso Henriques. 

Braga Grand Trail a 11 de junho 
Em parceria com a Câmara Municipal de Braga, 
a Minho Aventura promove a primeira edição do 
Braga Grand Trail a 11 de junho, pelos trilhos da 
Santa Marta das Cortiças, Sameiro, Bom Jesus, 
Espinho e Sobreposta Vale de Este. A partida e 
a chegada acontecem no Monte do Picoto. Nas 
modalidades de Grand Trail (50 km), Trail (26 
km), Mini Trail (15 km) e Caminhada (5 km), esta 
iniciativa pretende privilegiar o convívio, a troca 
de experiências e dar a conhecer alguns dos mais 
belos trilhos de Braga.

Clube Automóvel do Minho tem 
novo presidente
Clube Automóvel do Minho tem novo presidente
Rogério Peixoto, sócio do Clube Automóvel 
do Minho (CAM) há 32 anos e membro ativo 
da direção cessante, é o novo presidente da 
organização. Com 64 anos, Rogério Peixoto é 
médico-cirurgião geral de profissão e tem no seu 
curriculum o desempenho de vários cargos no 
Clube. De salientar que da direção anterior do CAM 
transitam João Rito, José Alberto Domingues e 
Pedro Macedo como vice-presidentes. Rogério 
Peixoto foi eleito com 1354 votos, sucedendo a 
Barbosa Ferreira.

Festa do Vinho Verde e dos Produtos 
Regionais em Ponte de Lima 
De 9 a 11 de junho, a decorrer na Expolima, a Festa 
do Vinho Verde e dos Produtos Regionais está 
de volta a Ponte de Lima, revelando os principais 
atrativos regionais. Distinguido como um evento 
de promoção e divulgação do melhor que o 
mundo rural tem, a Festa do Vinho Verde e dos 
Produtos Regionais de Ponte de Lima pretende 
ser uma mostra da dinâmica do sector vinícola e 
do turismo enogastronómico. A nível de animação 
musical, os milhares de visitantes que são 
esperados vão ainda poder apreciar a voz de Zé 
Amaro, no dia 9, e da fadista Carminho, no dia 10.

Câmara de Guimarães entrega seis 
habitações sociais
O Município de Guimarães, através da empresa 
municipal CASFIG, entregou as chaves de 
seis habitações a famílias vimaranenses, 
possibilitando o realojamento de 16 pessoas. 
Estas habitações, que foram alvo de um 
processo de requalificação, estão situadas nas 
freguesias de Fermentões, Urgeses, Azurém e 
Caldas das Taipas. Das famílias beneficiadas, 
cinco agregados familiares foram alojados em 
habitações convencionais e uma pessoa ficou 
alojada em modalidade de residência partilhada. 

Encontro de Gigantones e 
Cabeçudos a 17 de junho
Braga recebe a 28ª edição do Encontro 
Internacional de Gigantones e Cabeçudos, uma 
iniciativa que faz parte do programa das festas 
de São João, a 17 de junho. Como aconteceu no 
ano passado, o dia contará dois cortejos – um da 
parte da tarde que integra grupos/ associações 
escolares e grupos de percussão (pelas 14h30) e 
outro maior à noite, para grupos de Gigantones 
e Cabeçudos (pelas 21h30). No final do cortejo da 
noite, a Praça da República (local onde termina o 
cortejo) recebe um Baile de Gigantes. De acordo 
com a organização Ida e Volta, são esperados 
mais de 80 gigantones e de 100 cabeçudos, 
incluindo grupos espanhóis e um grupo de 
Inglaterra. 

Inaugurado o primeiro trilho da Rede 
de Percursos Pedestres de Braga
Cerca de duas centenas de pessoas percorreram 
os mais de 10 km do percurso intitulado “Na 
senda do Castelo de Penafiel de Bastuço”, que 
apresenta o primeiro trilho inaugurado da Rede 
de Percursos Pedestres de Braga. Com 12 mil 
euros de custo de implementação, com um 
apoio autárquico na ordem dos seis mil euros, 
este percurso é, nas palavras do Presidente da 
Câmara, Ricardo Rio, uma iniciativa que permite 
que as pessoas possam praticar desporto e, ao 
mesmo tempo, estar em contacto direto com a 
natureza, a história e o património. 

Hospital de Braga reconhecido 
internacionalmente
O Hospital de Braga foi o único hospital 
português a receber uma distinção no prémio 
Quality Improvement Award 2017, atribuído pelo 
Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS). A 
qualidade de prestação dos cuidados de saúde, 
a experiência que proporciona ao doente e o 
trabalho desenvolvido no bem-estar, segurança 
e satisfação dos profissionais foram as principais 
razões para tal reconhecimento.  O anúncio 
foi feito em Londres, numa cerimónia que 
juntou mais de 200 intervenientes e líderes de 
organizações de saúde internacionais.

Viana do Castelo tem novo hotel
Foi recentemente inaugurado o novo hotel 
Feelviana, localizado no Cabedelo. Num terreno 
de domínio privado municipal, que o Município 
concessionou à empresa para exploração de um 
empreendimento turístico de apoio às atividades 
náuticas, o Feelviana, de quatro estrelas, é o 
primeiro hotel sport português e emprega 45 
pessoas, que vão dar as boas-vindas principalmente 
a turistas do norte da Europa. O hotel tem 46 
quartos e nove bungalows e está equipado com 
um centro de atividades outdoor, um kids club, 
um spa e um restaurante. Comparticipado em 
3,4 milhões de euros por fundos comunitários, no 
âmbito do Portugal 2020, o Feelviana é da autoria 
do arquiteto Carlos Castanheira. 
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J oão Baptista, autor de um dos quatro evangelhos. É ele que é 
celebrado, de 14 a 25 de junho, em Braga. 

Intitulada a “maior festa do Minho”, é a celebração joanina 
mais antiga do país. Os festejos terão sido iniciados no século 
XII, aquando a construção da primitiva Igreja de São João do 

Souto. Ao longo do tempo, as celebrações foram normalmente evoluindo.
O São João chegou a ter duas festas, São João do Souto e São João da 

Ponte. A primeira tinha uma procissão, onde as conhecidas danças do Rei 
David e os Cânticos dos Pastores estavam inseridas. A segunda celebração 
continha uma feira no dia de São João e possuía um teor mais popular.

Só em 1893 é que é criada a primeira comissão de festas, que unifica os 
dois festejos, ajudando assim no seu crescimento.

As já referidas danças do Rei David são compostas por 13 elementos. É 
certamente a tradição mais antiga ligada às celebrações sanjoaninas, con-
tudo, a sua origem é de difícil afirmação. É de salientar a notável continui-
dade na manutenção daquilo que seria o evento, na proteção das tradições, 
até hoje em dia. 

Outra tradição a salientar é a do Carros dos Pastores, que terá o século 
XVIII como origem. Nesta composição teatral são referidas cenas bíblicas e 
o nascimento de São João Baptista.

As Festas do São João em Braga são atualmente um dos eventos mais 
importantes, não só da cidade, mas também da região, com mais de dez mil 
pessoas envolvidas e mais de 200 instituições associadas, atraindo milhares 
de visitantes. Para além do teor religioso associado, estas celebrações são 
uma montra daquilo que o Minho tem de melhor, as pessoas e as tradições, 
com o objetivo de trazer toda uma região para a cidade dos arcebispos.

Ir ao São João a Braga é ver pessoas juntas, independentemente da sua 
origem ou estatuto social, no mesmo espaço, em comunhão, com boa dis-
posição, construindo todos os anos a noção que não é apenas uma festa, 
mas uma celebração à cidade, à região, carregada de história numa mão e 
de um martelo ou um alho-porro na outra. 

CÓDIGO POSTAL

O “nosso” João 
DE 14 A 25 DE JUNHO, A MAIOR FESTA DO MINHO 

TRAZ MILHARES DE VISITANTES A BRAGA.

Sobre o autor
Necessito de doses diárias de história.

POR José Gonçalves Lopes  
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 PASSEIO PÚBLICO

Ana Carolina
“PORTUGAL É UM DOS LUGARES EM QUE MAIS GOSTO DE CANTAR” 

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Leo Aversa

seja, rapidamente me tornei uma pessoa pública na TV, nos jornais, nas 
revistas... A novela tem um alcance excecional. Arrisco-me a dizer que a 
novela mantém a música popular brasileira viva.
No segundo álbum, fiz com Dudu Falcão uma versão para a canção “La mia 
storia tra le dita”, a que chamamos “Quem de nós dois”, que virou um suces-
so abismal! Nenhum cantor consegue apagar esse grande sucesso. “Quem 
de nós dois” continua a ser muito importante na minha carreira.
Acho que os meus dois primeiros discos despertaram algumas impressões, 
mas nada ali poderia ser conclusivo. Acho que comecei a conquistar o meu 
lugar com o disco Estampado (2003). Acho que Estampado é o disco em 
que me apresento como cantora e compositora. Consegui fazer um álbum 
praticamente inteiro com canções minhas!

 

É isso aí...”, a RUA esteve à conversa com Ana Carolina, a can-
tora brasileira que atravessa o Atlântico para levar ao rubro 
o Coliseu de Lisboa, a 16 de junho, e o Coliseu do Porto, a 
18 de junho. Ao nosso leitor deixamos já um alerta: não se 
espante com algumas expressões cariocas e algum sotaque 

que lhe possa surgir ao longo da leitura. 

É verdade que, em criança, usava o rolo de cabelo do cabeleireiro da 
sua mãe como microfone para cantar? Que memórias guarda desses 
tempos de infância?
Eu cantava uma música de sucesso da época, do cantor Sidney Magal. Eu 
era muito novinha mesmo e um rolo de cabelo era a minha maneira de 
simular o microfone e criar um número que geralmente acontecia em cima 
de um dos bancos da manicura. Ficava uma fera (risos). 

No meu carrinho de bebé tinha sempre um rádio de pilha que ficava 
constantemente ligado, tocando baixinho. Não o desligavam nunca! Eu 
dormia e acordava escutando música. Acredito piamente que parte da mi-
nha vocação radiofónica tenha vindo daí.

Mais tarde, quando conheci Caetano, Gil, Chico e Djavan, descobri que 
queria fazer aquilo: tocar violão e compor.

Eram essas as influências musicais que tinha na altura? Eram esses 
artistas que a inspiravam?
Eu gostava de todo o tipo de música que eu pudesse analisar e que me fizes-
se bater o coração! Gostava dos programas musicais da época, como o Cha-
crinha, Globo de Ouro, Chico&Caetano... Ouvia os discos antigos de Samba 
da minha mãe, ouvia discos de Nelson Cavaquinho e até discos de música 
romântica italiana, passando ainda por Luís Gonzaga e Michael Jackson. 
Escutava os discos estourados da época Rita Lee, Titãs, Paralamas, etc.

   
Começou por cantar em bares, não foi? Essa experiência permitiu-lhe 
crescer como cantora? O que é que cantava nessa altura? Chico Buarque?
Sim, cantava muito Chico Buarque, Noel Rosa, músicas minhas, músicas da 
época, tudo com muita satisfação e prazer. O bar trouxe-me a esperteza de 
perceber o que o público queria e, ao mesmo tempo, de não me importar 
quando o público não ‘compreendia’ algumas músicas. Nunca pensei em 
desistir. Só segui em frente.

 
Foi difícil conquistar um lugar no panorama musical brasileiro, no início?
Não foi difícil conquistar um lugar na música popular. Difícil foi conquistar 
o meu lugar na música popular! Quando apareci para todos, através da 
grande media, eu tinha uma música de trabalho chamada Garganta, uma 
música que tocava sempre que aparecia um dos personagens principais de 
uma novela importante da Rede Globo, chamada Andando nas nuvens. Ou 

Como define o seu processo de criação?
Componho de várias formas: faço uma letra e musico no violão; faço uma 
música no violão e escrevo a letra; mas também faço uma música pelo ca-
minho contrário, ou seja, vou para o meu estúdio, crio batidas eletrónicas, 
crio uma harmonia, faço o arranjo e somente depois faço a melodia e a 
letra. É um caminho interessante também. 

 
De certa forma, o Brasil agrega a música do mundo todo. Foi por isso 
que fez sentido para si cantar com artistas internacionais como John Le-
gend ou criar novas versões de canções como “É isso aí” com Seu Jorge?
Cantar com o John Legend foi algo magnífico! Ele é um grande cantor, 
músico, pianista.

Cantar com outros artistas faz com que a gente aprenda.  Assim foi e é 
com Seu Jorge. Fazer versões também é uma maneira de aprender.

 A NOVELA TEM UM ALCANCE 
EXCECIONAL. 

ARRISCO-ME A DIZER QUE A 
NOVELA MANTÉM A MÚSICA 
POPULAR BRASILEIRA VIVA.
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Mantém uma relação artística forte com Seu Jorge, tendo já feito espe-
táculos juntos. Identifica-se com o trabalho de Seu Jorge?
Nós temos coisas parecidas evidenciadas em nossos shows, como a potência 
de voz e o facto de tocarmos vários instrumentos. 

O Jorge é uma boa pessoa, de coração aberto. Tem a personalidade forte 
assim como eu também tenho. Respeitamo-nos dentro e fora do palco.

Já teve oportunidade de pisar palcos em vários países. Mas cantar em 
Portugal é diferente?
Falar português na Europa e ser entendido não tem preço (risos).

 
Gosta de cantar em Portugal?
Portugal é um dos lugares em que mais gosto de cantar.

 
Tem muitos fãs em Portugal. Sente-se acarinhada quando faz espetá-
culos cá?
Sinto muito amor! Os portugueses são lindos e apaixonados pela música 
brasileira. É sempre uma experiência única cantar em Portugal!

 
É verdade que tem uma estrela em seu nome, registada pelos seus fãs? 
Como se sente ao receber esse carinho?
Eu não sabia que isso poderia ser feito (risos). Fiquei surpresa e achei ina-
creditavelmente bela a homenagem!

   

OS PORTUGUESES SÃO LINDOS 
E APAIXONADOS PELA MÚSICA 

BRASILEIRA. É SEMPRE UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA CANTAR 

EM PORTUGAL!

Ainda fica nervosa quando sobe ao palco? Tem algum ritual que cos-
tuma seguir?
Eu preciso passar o som. Eu preciso de saber que tudo está OK no palco. 
Às vezes, mudo o roteiro no último minuto por conta de uma intuição que 
não me larga (risos).

Se pudesse descrever as suas músicas diria que são canções quentes, 
maduras e até sensuais? Um pouco até como a própria Ana Carolina?
Não consigo descrever as minhas canções pois quando elas são lançadas 
para o mundo, o público decide o que elas são. O público vai sentir muitas 
vezes algo único sobre aquela canção. Às vezes sentem algo que eu nem 
sequer pensei em causar ao fazê-la. Aliás, essa é a magia!

 
Quem é a Ana Carolina de hoje? Como se sente como mulher e como artista?
Como mulher, eu continuo não concordando com o machismo, com a 
opressão masculina, com o facto de muitas mulheres serem maltratadas 
dentro das suas próprias casas. Como mulher, fiz e faço as minhas esco-
lhas. Escuto somente a minha própria voz. Sinto-me dona do meu caminho. 
Como artista, continuo a minha busca eterna e incansável.

   
Pode falar-nos um pouco do seu último disco #AC? Que disco é este?
#AC é um disco sem bateria. É um disco com programações eletrónicas e 
percussões. É o disco onde inicio a minha parceria com Edu Krieger. É um 
disco para dançar, curtir, divertir!

O que tem programado para os espetáculos em Portugal, em junho? 
Cantará os seus grandes sucessos?
Estou programando um show especial para Portugal! É segredo ainda.

   
Os seus fãs desconheciam a sua veia poética. O que é que mostra com 
o livro Ruído Branco?
Ruído Branco é o meu primeiro livro. Deixo a definição que o generoso José 
Luís Peixoto escreveu no prefácio da edição portuguesa: "É esse encontro 
que as páginas seguintes prometem. Nelas ler e escrever são gestos separa-
dos por um espelho. Você é ela, ela é você. Com muita probabilidade, como 
me aconteceu a mim, poderá encontrar o seu nome escrito num verso”.

 
Tem mais surpresas preparadas para os próximos tempos?
Tenho muitas, só não sei se conseguirei realizar todas (risos). 
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TALENTO

As Cidades de Luís 
Canário Rocha
“Destacam-se os trabalhos em e sobre madeira da série 
Cidades: imaginadas, remetem para cenários conhecidos 
de viagens reais ou virtuais que nos envolvem no atual 
ambiente cosmopolita e denso”
POR Helena A. M. Pereira

L uís Canário Rocha (n. 1986) é natural de Guimarães e fez a sua formação 
académica em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Tem desenvolvido trabalhos de influência neoexpressionista - em particular de 
Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Pertence a uma geração de artistas como 
Vhils, Hazul Luzah e Daniel Eime, que aplica a aprendizagem da academia à 

intervenção urbana, devolvendo ao desenho e à construção do real espaço privilegiado. 
A evolução que se tem verificado na sua obra, nos últimos dois anos, revela-nos a adesão 

à dessacralização dos suportes, recorrendo aos reutilizáveis. Destacam-se os trabalhos em e 
sobre madeira da série Cidades: imaginadas, remetem para cenários conhecidos de viagens 
reais ou virtuais que nos envolvem no atual ambiente cosmopolita e denso. O seu trabalho 
prepara-se para deixar a dimensão do atelier e ser devolvido à urbanidade a que pertence. 

O processo criativo passa pelas construções em madeiras provenientes de móveis e uten-
sílios antigos do desperdício humano diário. Após a recolha entra a mão do artista, na cons-
trução e na pintura com tinta acrílica, spray e marcadores, cruzando o universo da Pop, as 
palavras de ordem (ou da publicidade) que marcam os muros das cidades e a palete do 
neoexpressionismo alemão que o parece influenciar. 

As suas cidades são sobras de outras, esquecidas, excluídas, por não se encaixarem no 
sistema, no lobby do mercado, do turismo e do afamado cosmopolitismo que mais não é do 
que ausência e desperdício. São os bairros de sonho de cada um de nós, pessoais e únicos, 
mas munidos de arranha-céus, cúpulas e vistas sobre o mar. Permitem uma mudança, que 
começa no interior e se estende. São sinónimos de inconformidade e, abraçando-se entre si, 
procuram força, poder e domínio. 

Destacam-se três, cuja expansão se alarga à subsérie Cidades de bolos, selecionada para 
a II Bienal de Gaia. Em cada uma há a fragilidade individual que é combatida pela força do 
coletivo. Poderiam ser as Cidades Invisíveis de Calvino, considerando que em todas elas há 
imaginação e relato, género, trocas, memórias, delitos, céu e inferno, vida e morte. Contu-
do, vemos outras em que estivemos e que nos parecem ser ali, naquele pequeno atlas em 
madeira pintada. Não são. É nessa dimensão que o artista perde a propriedade da criação, 
passando o público a detê-la. 

Por fim, há Bauman em todo o processo intelectual e construtivo: estas cidades, com 
marcas globais e associáveis a territórios distintos, carregam a pós-modernidade líquida e, 
sobretudo, a dicotomia da confiança e do medo que marca a vivência dos lugares.  

 

Sobre o autor
Chief curator da shairart.
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

Engordar com palavras 
numa onda mainstream
“ÀS VEZES, QUANDO ESTOU SOZINHA, COMO E COMO 
TODAS AS PROIBIÇÕES DO DIA COMPULSIVAMENTE. 
OUTRAS VEZES, COMO QUANDO NÃO AGUENTO UMA 
TOLICE DE UMA OUTRA PESSOA. OUTRAS, QUANDO 
O MEU CORAÇÃO DISPARA E QUASE DESFALEÇO 
SEM RAZÃO APARENTE.”

Engordo-me com palavras. Mastigo títulos à pressa 
devorando desenfreadamente páginas e páginas. 
Continuo de pé, engolindo tudo e tudo e tudo. A 
velocidade aumenta. Não consigo parar ou pen-
sar naquilo que como. Continuo nesta vertigem. 
Esquecendo-me de refletir, de avaliar, esqueço-
-me de mim. Visto roupas sobrepostas. Olho-me 
ao espelho – sou tantas coisas. Não, enganei-me! 
Quero ser tantas coisas, mas de repente percebo 

que não sei nada, apenas os títulos, de tudo aquilo que me obrigam a ser: o 
que devo comer, do que devo fugir, o que devo escolher, o que devo vestir, o 
que devo ter e não tenho, o que devo desejar. Olho para os outros espelhos. 
Como se estivéssemos num círculo rodeado de espelhos vejo-me em todos e 
em todos estão outros rostos. O nosso reflexo vem de repente de uma imagem 
que todos ansiamos e nem sabemos porquê. Afinal porque é que eu tenho de 
ouvir esta música? Eu gosto mesmo dela? Aquele livro, aquela comida, aquele 
filme, aquele desporto, aquele espetáculo, aquele sonho são mesmo meus? 
Engano-me perdendo a minha identidade numa onda qualquer mainstream, 
mas da qual não consigo fugir. Caio numa ansiedade fulminante – não encaixo 
na imagem de todos, mas não sou capaz de dizer não, de me mostrar, de ser di-
ferente. Obrigo-me a uma disciplina em que nunca tenho prazer. Quase morro 
sedenta da não obrigação. Em todos os segundos tenho um plano, uma ordem, 
uma frase que não me permito a dizer, uma caloria que me obrigo a esquecer, 
um disparate ou uma loucura que afasto. Sinto-me tão apertada nas palavras 
que como que me descontrolo levianamente. Às vezes, quando estou sozinha, 
como e como todas as proibições do dia compulsivamente. Outras vezes, como 
quando não aguento uma tolice de uma outra pessoa. Outras, quando o meu 
coração dispara e quase desfaleço sem razão aparente. Outras, as piores, quan-
do me revejo e nada encontro. Há um vazio enorme nestas listas intermináveis 
das palavras que devoro. 

Há uma falta de profundidade que me mata nas listas numeradas que 
encontro para ser isto ou aquilo, para conquistar o que todos querem, para 
mudar a minha personalidade, o meu peso, a minha imagem, o meu Eu em 

três semanas. Inundados pela informação em metros que se multiplica a cada 
segundo, robotizamos a nossa ação, o nosso pensamento, o nosso querer. Pa-
rece que tudo o que somos pode ser mutável numa frivolidade de uma ida ao 
supermercado. 

Neste exercício despejei tudo o que havia dentro de mim e, apercebo-me 
agora, não o enchi com nada – resumo-me com ruídos que se cruzam ensur-
decedoramente, palavras soltas, identidades ou planos incompletos. Depois de 
muitos dias, meses, anos (perdi-me já na contagem dos dias longe de mim) 
sem me deixar pensar, percebo instantaneamente que acordei. Olho-me de 
novo. Tenho que fazer um novo plano de emagrecimento. Uma nova lista de 
objetivos. Esvazio – retiro todas as palavras, todas as listas, os roupeiros, as co-
midas, os sonhos. Afinal não preciso de três semanas nem da chegada do verão 
para esta nova lista – a minha lista. Uma lista de afetos e de sentido, uma lista 
com prazeres intercalados com sonhos que não encontra nem no livro de auto 
ajuda nem na lista dos cinco passos ou numa página de bem-estar. A lista está 
em mim, bem dentro de mim e retirando estas camadas de desinformação ela 
aparece bem clara como se nunca tivesse estado escondida. Estou mais leve, 
perdi quilos de frustração, ansiedade, comprimidos para dormir e acordar. Ga-
nhei outros quilos – quilos de mim.  

Sobre o autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto histórias da Rua. Psicóloga.
liliana.trigueiros@gmail.com
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Vera Peixoto é personal trainer e dedica-se 
atualmente ao treino funcional.
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

Saber
UM OLHAR MAIS DEMORADO PARA COMPREENDER.

+
REPORTAGEM

Vamos treinar?

SAÚDE & BEM-ESTAR
Isabel Sampaio

REPORTAGEM
Da rua para o ringue

HISTÓRIA & RELIGIÃO
Cláudia Sil

MINHOTOS PELO MUNDO
Carolina Figueiras, Brasil

RUA NEGÓCIOS
Alfacoop,

Externato Infante 
D. Henrique

AVENIDA DA LIBERDADE
Luís Tarroso Gomes
Rui Marado Moreira
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REPORTAGEM

Vamos treinar?
TODOS SABEMOS QUE OS CORPOS DE VERÃO SE TREINAM NO INVERNO, MAS ALGUMAS 

VOZES SE LEVANTAM GRITANDO: “TUDO É POSSÍVEL!”. QUANDO O CALOR DESPERTA 
E AS ROUPAS VÃO FICANDO MENORES, AS PREOCUPAÇÕES COM O CORPO VÃO 

ATINGINDO O PICO DAS PRIORIDADES SOCIAIS, MAS HÁ SEMPRE O TÓPICO SAÚDE, QUE 
DEVE SER O FATOR FUNDAMENTAL QUE ORIENTA QUALQUER OBJETIVO DESPORTIVO. 

ASSIM, FOMOS PROCURAR PESSOAS E GRUPOS QUE, ORGANIZADAMENTE OU NÃO, VÃO 
FAZENDO DA ATIVIDADE FÍSICA UM MODO DE VIDA. COM INICIATIVAS DURANTE TODO O 
ANO, AS HISTÓRIAS QUE SE SEGUEM SÃO DE AMBIÇÃO, DEDICAÇÃO, COMPANHEIRISMO 

E, SOBRETUDO, PAIXÃO PELO DESPORTO. 
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

TEMA DE CAPA
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O treino é importante para se sentir bem física e psicologicamente, 
mas treinar demasiado tempo e de forma incorreta pode provocar 
danos, lesões e dores crónicas. Todos os exercícios devem ser per-
sonalizados para o tipo corporal, necessidades e objetivos de cada 
pessoa. Aqui, Vera Peixoto dá-nos a conhecer alguns exercícios que 
pode realizar em qualquer lugar, sem qualquer equipamento, apenas 
utilizando o peso do seu corpo. 

12 Exercícios (30 segundos de treino e 10 segundos de descanso)
Obs: Em função da condição física, optem pelo nível iniciado, médio 
ou avançado, aumentando o número de rondas em cada série de 12 
exercícios. 

AQUECIMENTO
20 Jumping Jacks (Polichinelos a pé juntos ou alternados)
20 Mountain Climbers (com o peso do corpo)
10 Rotações de ombros (frente e trás)

TREINO
• Skiping (Elevação de joelhos alternados ou marcha)
• Squat (Agachamento 45 graus)
• Push Ups (Flexões de braços sem apoio de joelhos ou com apoio)
• Russian Twist (Abdominal Oblíquo)
• Step Up (Pés alternados, subindo e descendo um banco ou degraus)
• Wall Sit (Agachamento a 80 graus, descendo o busto e mantendo-o 
imóvel em contração muscular)
• Triceps Bench Dips (Mãos apoiadas no banco ou degrau, baixe o cor-
po com um movimento lento e controlado até formar com os cotove-
los um ângulo até 90 graus, pés fletidos ou pernas esticadas)
• Plank (Prancha com apoio ou sem apoio de joelhos)
• Jumping Jacks (Polichinelos a pé juntos ou alternados)
• Side Plank (Posição lateral em contração muscular alternada com 
ou sem apoio de joelhos)
• Forward Lunges (Passo à frente alternado, posição ereta do corpo 
até os joelhos coincidirem com um ângulo de 90 graus)
• Superman (Super-Homem: em decúbito ventral, elevação do tronco 
e braço com perna alternado. Braços alinhados com ombros)

O exercício é só uma parte do seu treino! Uma alimentação 
equilibrada é meio caminho andado para o sucesso. Nunca se 
esqueça: “Somos o que comemos!”

PEQUENO-ALMOÇO
•  1 Iogurte grego natural magro com canela em pó e juntar 
uma colher de sopa de sementes
• 1 peça de fruta

LANCHE DA MANHÃ
• 1 pão de mistura ou centeio com queijo fresco
•  1 infusão ou 1 sumo de limão

ALMOÇO
•  1 prato de comida em que metade seja legumes ou salada, 
¼  seja carne ou peixe e ¼ seja farináceos e/ou leguminosas
•  sobremesa 1 peça de fruta ácida.

LANCHE DA TARDE
•  1 ovo cozido
•  1 mão de oleaginosas

JANTAR
•  1 sopa de legumes
•  1 prato com a mesma disposição do almoço

PLANO ALIMENTAR

PLANO DE TREINO

Sempre sorridente e de cabelo apanhado, respeitando o seu 
outfit de treino, encontramos Vera Peixoto, um dos rostos 
mais experientes do treino personalizado em Braga. Há 20 
anos que Vera, com o seu jeito afável, ajuda os interessados a 
conquistar objetivos e a garantir um estilo de vida saudável. 

“Comecei a dar as primeiras pegadas no desporto através do meu pai, que 
praticava judo. Eu era uma menina bastante nervosa e o meu pai achou que 
o judo podia ajudar-me. Pratiquei durante um ano, mas aquele não era o des-
porto certo para a minha personalidade. Não sabia dar as quedas, batia com 
a cabeça, magoava-me e saía de lá ainda mais nervosa. Segui então para o 
hóquei e depois para a patinagem artística, mas essas atividades também não 
me seduziram. Tinha aproximadamente 12 anos quando descobri o taekwon-
do. Apenas abandonei a modalidade há 14 anos, quando fui mãe. A partir 
daí, dediquei-me às atividades de ginásio. Fiz formação em pilates, comecei 
a explorar o body combat (por causa das minhas raízes nas artes marciais), 
o body step e agora estou muito focada na parte do treino funcional”, expli-
ca-nos Vera. Lecionando aulas de grupo no Solinca, no Fitness Up do Braga 
Parque e no Gym Box e trabalhando como personal trainer num espaço pró-
prio, Vera assegura que o segredo da boa forma física é a dedicação e, acima 
de tudo, a alimentação. “O exercício é 30% da boa forma física, apenas. O 
restante é a alimentação! A parte nutricional, o saber alimentar-se bem, é 
fundamental. Tudo, na porção certa, traz bons resultados”, destaca.

Motivada a ajudar os seus alunos a conquistar os objetivos, Vera assegura 
que as atividades de pilates ou de total condicionamento têm enchido as 
salas dos ginásios: “Antigamente associávamos este tipo de exercícios às pes-
soas mais idosas, mas isso foi desmistificado. Atualmente estou muito ligada 
à essência da correção postural, do equilíbrio, da resistência e da força e 
noto que há cada vez mais pessoas com patologias como hérnias, lombalgias, 
artroses, etc. que me procuram. Por exemplo, tenho um aluno com grau de 
osteoporose gravíssimo e, ao fim de seis meses, a sua recuperação foi tal que 
nem o médico acreditava”, conta Vera.

Mas, afinal de contas, quais são os passos seguidos por Vera? “O primei-
ro conselho que dou ao meu aluno é fazer um check-up completo. É muito 
importante eu ter as bases que fundamentem a condição física de cada pes-
soa. Faço então uma avaliação primária física do aluno, quer seja a nível de 
flexibilidade ou de resistência, percebo se existem patologias a ter em conta 
e focalizo os objetivos. A partir daí, é treinar!”, diz a personal trainer. E aos 
“atletas” que procuram resultados rápidos, Vera deixa ainda uma mensagem: 
“Tudo é possível! Querer é meio caminho andado”.

VERA, 
a personal trainer
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uando pisamos a box do 5.7 Crossfit, em Guimarães, já a 
música acompanhava o ritmo da corda a bater incessan-
temente no chão. O relógio estava atrasado cinco minu-
tos propositadamente, como que convidando os atletas 
a esquecer o mundo lá fora e a orientarem-se pelo bater 
dos minutos daquela box. Quem nos recebe é Marcos 
Costa Pinto, o professor por vocação - como se intitula -, 
que em dezembro de 2015, juntamente com a sua irmã, 

deram vida à primeira box afiliada de crossfit em Guimarães. “Estive ligado à 
área do Alto Rendimento durante muitos anos, tinha um emprego estável em 
Gestão Desportiva numa Câmara Municipal, mas sempre tive a ideia de abrir 
um espaço direcionado para elites, para atletas… e daí nasceu o gosto pelo 
crossfit”, explica Marcos. Com uma equipa de seis treinadores direcionados 
para as aulas de crossfit, mobilidade ou até ioga, o 5.7 Crossfit tem como 
grito de guerra a filosofia de que o crossfit é para todos. “Quem não conhece 
a essência da modalidade, chega até nós com as imagens daquilo que bus-
cam na internet, que normalmente são sempre grandes campeões, atletas 
injetados até. Ora, eu costumo dizer que nós aqui somos todos pequenos 
e inteligentes”, afirma, risonho, Marcos, acrescentando ainda: “A base do 
crossfit são exercícios funcionais: sentar, levantar, empurrar, correr, andar 
de quatro… Desde que a pessoa não tenha qualquer problema funcional - e 
se tiver nós adaptamos o treino de acordo com as necessidades -, consegue 
adaptar-se ao treino de crossfit. É sempre uma atividade exigente, mas com a 
melhor qualidade de informação dada pelos nossos coaches, o crossfit adap-
ta-se a toda a gente!”. Ainda não está convencido? Quer um exemplo? O 
Marcos dá: “A minha mãe tem 70 anos e faz crossfit adaptado. Vem cá três 
vezes por semana. Também temos aulas para miúdos, dos quatro aos 12 
anos. É engraçado ver a felicidade deles quando percebem que conseguem 
fazer a mesma atividade que os pais”, conta. 

Destacando a importância de saber o estilo de vida dos atletas que os 
procuram, procedendo a avaliações nutricionais, a box do 5.7 Crossfit inte-
gra ainda um gabinete de apoio orientado por nutricionistas, osteopata e 
até terapias relacionadas com a acupunctura. “O nosso objetivo é sempre 
dar o máximo de qualidade informativa à pessoa que nos procura. É tam-
bém por isso que temos sempre dois ou três treinadores por aulas, essen-
cialmente para corrigir movimentos”, assegura Marcos. 

Com cerca de 150 atletas e aulas de crossfit limitadas a 12 vagas para 
manter “a energia humana e a entreajuda entre a comunidade”, o 5.7 Cros-
sfit tem um horário de funcionamento de segunda a sexta das 7h às 22h (e 
sábados das 10h às 16h).

Era uma vez um grupo de amigos, há cerca de 20 anos. Apaixo-
nados pela montanha, iam organizando, entre eles, caminhadas, 
pernoitadas ao ar livre, atividades de alpinismo e até escalada. 
Munidos de um espírito de companheirismo, viam naquelas 
atividades uma forma de se alinharem com a natureza. Foram 

tirando formações e envolvendo mais pessoas nas suas iniciativas, até que surgiu 
a ideia de criar uma associação. A montanha estava no centro de tudo e foi essa 
montanha que quiseram trazer para a sua sede, em Barcelinhos. Num espaço 
amplo e dinâmico, a sede da associação dos Amigos de Montanha foi o culminar 
de uma aventura que privilegiava o desporto, o meio ambiente e a solidariedade 
social. Foi nessa sede, que inclui também um albergue para os peregrinos que 
rumam a Santiago de Compostela e um ginásio para sócios, que conhecemos 
Américo Alves, o presidente da associação. “No decorrer desta história, achá-
mos por bem abrir as portas a outras atividades. Começámos por desenvolver 
o pedestrianismo, depois o BTT, a orientação, a canoagem, o rafting e, por últi-
mo, o trail, o atletismo e a natação. Com secções autónomas responsáveis pela 
gestão das atividades, fomos fomentando a atividade desportiva, promovendo a 
preocupação com o meio ambiente”, explica Américo, referindo que a associa-
ção opera essencialmente através do trabalho voluntário, organizando eventos 
desportivos, formações, workshops e outras iniciativas que revertem para a aju-
da social. Incutindo a prática de atividade física e o respeito pela natureza, os 
Amigos da Montanha vão organizando provas diversas e, mais recentemente, 
orientando equipas de formação em atletismo, natação ou orientação. 

Na agenda, para além das atividades no rio Cávado, destacam-se o Ori 
Trail Rogaine (orientação, a 17 de junho), a Night Run (a 15 de julho) e a 
Maratona BTT dos 5 Cumes (a 24 de setembro). 

Antes de mais, o ponto essencial: para ser 
amigo destes amigos, o nosso leitor tem 
que aguentar a pedalada! Em 2006, Pau-
lo Machado Ruivo e os amigos descobri-
ram a bicicleta como meio para exercitar 

o corpo e, acima de tudo, conhecer novos locais onde a 
natureza reinava. Sem grande esforço, iam percorrendo 
mais de 30 km montados nas suas amigas das horas de 
lazer, até que foram convidados para organizar uma prova 
em bicicleta, em Vila Nova de Famalicão. A partir daí, o “bi-
chinho” pela organização de provas que promovesse o espírito de ligação 
à bicicleta não parou. “Depois dessa maratona, organizámos as 24h BTT, 
que é o maior evento da modalidade na Europa e não há nada parecido em 
Portugal. Chegámos a ter cerca de 1000 atletas nessa iniciativa - e não tive-
mos mais porque tivemos de fechar as inscrições para manter a qualidade 
da prova. A seguir, surgiu a brincadeira do Duatlo, que é o hoje o maior 
duatlo do país, e a iniciativa 3h Noturnas, dentro da cidade”, enumera Pau-
lo. Com essas iniciativas como destaques do seu calendário de atividades, 
cujas inscrições podem ser feitas através do site dos Amigos do Pedal, a 
associação que vive da boa vontade dos seus sócios (aprovados sempre por 

“O crossfit adapta-se 
a toda a gente!”

unanimidade dos seus membros) e das empresas da cidade, tem-se tornado 
numa autêntica plataforma de promoção da atividade física em bicicleta 
e do cuidado com a natureza. “Nunca é nossa intenção ter nestas provas 
atletas com nomes sonantes. Estamos mais preocupados em cativar novos 
públicos para o BTT, em mudar estilos de vida, em dar a conhecer a nossa 
cidade…”, afirma Paulo. 

Na agenda futura, destacamos as 24h BTT a 1 e 2 de julho e as 3h Notur-
nas a 16 de setembro. 

OS AMIGOS
 DO PEDAL

Os Amigos da Montanha
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É segunda-feira e o pôr-do-sol já alcançou a Arcada, na Ave-
nida Central de Braga. Aos poucos, os corredores amadores 
vão chegando, acompanhados pelas suas roupas claras ou 
refletoras e pelos seus acessórios de luz ou contagem de qui-
lómetros. O percurso já estava traçado pelos membros funda-

dores do grupo, que todas as segundas-feiras, faça chuva ou faça sol, se jun-
tam para correr e conhecer os recantos de Braga. Não há inscrições, basta 
aparecer para correr - atenção: correr. “É necessário alertar as pessoas que 
isto não é uma caminhada, é uma corrida. Nem que seja em corrida lenta, 
é sempre uma corrida. Mas o lema é: ninguém fica para trás!”, garante José 
Gusman, um dos membros fundadores do grupo Braga a Correr. “O projeto 
nasceu inspirado em iniciativas do género noutras cidades, em que grupos 
se juntavam para correr. Nós aqui quisemos que o projeto funcionasse para 
as pessoas que não corriam e que queriam começar a correr. Quisemos dar 
uma componente social mais forte, com o intuito de apropriação da cidade 
pelos cidadãos”, conta Nuno Alpoim, outro dos elementos organizadores da 
iniciativa, que já conta entre 100 a 200 participantes por edição. Seja con-
tar igrejas, fontes ou árvores, seja correr com o objetivo de participar em 
alguma atividade de solidariedade (como correr até ao Hospital de Braga 
para conhecer os procedimentos para a dádiva de sangue), a Braga a Correr 
mantém os seus treinos há mais de 100 semanas consecutivas. Refeição Pós-Treino  

CREPIOCA SALGADA 

Ingredientes para a massa
da crepioca: 
- 1 ovo 
- 2 claras 
- 2 colheres de sopa de farinha de 
tapioca hidratada 
- 1 colher de café de curcuma e
 pimenta preta 

Ingredientes para o topping: 
- 1 lata de atum bio posta ao azeite ou ao natural 
- ½ pimento verde 
- 4 nozes picadas 
- 1 colher de sobremesa de sementes de cânhamo 
- 3 cogumelos portobello 
- 1 colher de café de sementes de abóbora 

Modo de preparação: 
Para o crepe: bater o ovo, as claras, a farinha de tapioca e o mix de cur-
cuma e pimenta preta e colocar numa frigideira antiaderente, já quente 
e em lume médio/alto e tapar, durante 2 a 3 minutos (até conseguir 
virar o crepe) e deixar mais 1 ou 2 minutos. Para o topping: picar o atum 
e misturar com sumo de meio limão e uma pitada de sal dos himalaias; 
colocar no creme primeiro os cogumelos, depois o atum, o pimento, as 
nozes e as sementes.

Refeição Pré-Treino 
PANQUECAS DE BANANA 
E CACAU 

Ingredientes para a massa: 
- 1 banana 
- 1 ovo 
- 2 colheres de sopa de aveia 
- 1 colher de sobremesa de cacau 
cru em pó 
- 20/30ml de bebida de amêndoa 

Ingredientes para o topping: 
- 3 morangos fatiados 
- 1 colher de café de polén de abelha 
- 1 colher de sobremesa de manteiga de amêndoa 
- 1 colher de sobremesa de lascas de coco 
- 1 colher de café de sementes de abóbora 

Modo de preparação: 
Para a massa: colocar todos os ingredientes para a massa num copo 
largo e triturar tudo com uma varinha mágica. Depois de obterem uma 
massa homogênea, colocar uma frigideira antiaderente no fogão, em 
lume médio, com uma colher de café de óleo de coco extra-virgem. Co-
locar uma colher de sopa da massa por panqueca, fazendo pequenos 
círculos e tapar durante 4/5 minutos (até a massa começar a ficar com 
bolinhas, quando estiver nesse ponto devem virar mais 2 minutos). Dei-
xar sempre a frigideira tapada enquanto estão a cozinhar a panqueca. 
Depois é só adicionar o topping e degustar! 

Conhecer Braga

A CORRER 

POR Regina Lima, autora do blog www.nutree.me
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O que é a Naturopatia?
“PERGUNTAS E RESPOSTAS VARIAM DE CASO PARA 
CASO. O QUE NUNCA PODE VARIAR É O QUESTIONAR E 
RELACIONAR MANIFESTAÇÕES, SINTOMAS, GENÉTICA, 
ETC. E A NATUROPATIA PROCURA FACULTAR AO 
CORPO A ‘MATÉRIA-PRIMA’ PARA QUE FUNCIONE NA 
PERFEIÇÃO!”

S abem aquela música que gostamos muito 
inicialmente, mas depois ouvimos na rádio 
tantas vezes ao dia que passamos a desvalo-
rizar? Pois, o que me parece é que a palavra 
‘natural’ assumiu essa melodia repetida que 
nos faz querer mudar de estação.

Enquanto médica-naturopata pergunta-
ram-me o que é a Naturopatia e, sim, quero 
dizer-vos o que é, mas aquilo que vos quero 

explicar melhor é exatamente aquilo que NÃO é esta área da Medicina. 
Certamente por experiência própria já terão tido a oportunidade de se-

rem atendidos por bons e maus profissionais da área da saúde, certo? Na 
Naturopatia não é diferente, mas com a agravante de existir rara formação 
certificada. Podem ser naturopatas via diploma made in internet com for-
mação de um mês ou então médicos-naturopatas com formação de quatro 
anos concorrentes à primeira licenciatura nacional na área. Aos olhos da 
lei nada difere em termos de prática clínica, aos olhos das pessoas tudo 
dependerá da sorte de apanharem um bom profissional, bem formado na 
área (que mesmo assim pode ser mau, claro. Não vamos esquecer a quan-
tidade de profissionais de saúde com canudo que não passam de figurinos 
negligentes. Nunca conheceram nenhum? Ótimo!).

Não, não é bruxaria. Também não usamos ervinhas para curar o cancro.
A Naturopatia tem o seu enfoque na prevenção, no tratar a causa e não 

o sintoma. É preciso conhecer o corpo na sua globalidade para podermos 
perceber o porquê da manifestação da doença, seja ela qual for. Por exem-
plo, se os valores de colesterol estão elevados é preciso perceber porquê: 
será que causamos dano nos vasos sanguíneos e o corpo precisa de produ-
zir mais desta substância para os proteger? O que causou o dano? Estará o 
fígado a produzir colesterol em excesso porque a alimentação é pobre em 
gorduras essenciais? Será eficaz inibir a produção de colesterol sabendo 
as inúmeras funções que desempenha? Perguntas e respostas variam de 
caso para caso. O que nunca pode variar é o questionar e relacionar mani-
festações, sintomas, genética, etc. e a Naturopatia procura interligar tudo 
isto para poder facultar ao corpo a ‘matéria-prima’ de que carece para que 
funcione na perfeição!

Como estamos acostumados a ir ao médico apenas se estivermos doen-
tes, a prevenção acaba por fazer um bocado de confusão às pessoas. Digo 
isto pois os que me chegam, chegam doentes e só assim me chegam, mas, 
aos poucos, vamos sensibilizando para uma atitude preventiva.

Já o meu grande mentor, Prof. Doutor António Marcos, dizia: “as pes-
soas só irão recorrer aos vossos serviços depois de irem a todos os médicos 
e isso não resultar, mas não se enganem, mesmo assim, antes irão a Fátima 
a pé e só depois a vocês”. Não tenho nada contra Fátima, mas preferia que 
viessem antes e assim talvez os pudesse ajudar na longa e dura caminhada 
que, bem organizada, só traz benefícios ao corpo e à alma dos que a per-
correm.

Dentro desta área foi a medicina ortomolecular - área específica de for-
mação dos médicos-naturopatas -  que me levou inicialmente a fazer quatro 
anos de formação.

A interação da nutrigenómica com o genoma humano a nível molecu-
lar, celular e sistémico traduziu-se num objeto de estudo muito importante 
para mim: o porquê de certas patologias estarem massivamente presentes 
na nossa população.

Desde excesso de peso, osteoporose, diabetes, reumatismo, alergias, 
colesterol elevado, hipertensão, intolerâncias, problemas de pele, doenças 
autoimunes a questões oncológicas, tudo tinha um denominador comum: 
a alimentação.

Hoje em dia estamos, felizmente, assoberbados de informação sobre o 
que é saudável e o que não é. O grande problema é que nem todos os ditos 
‘alimentos saudáveis’ são adequados a toda a gente e a informação não é 
válida e aplicável em toda a gente.

Cada um tem um perfil único, enzimático, genético, hormonal, etc. Para 
além disto carregamos cá dentro anos de excessos e danos que alteram 
todo o nosso comportamento metabólico. É preciso consciencializar a co-
nhecer estes problemas, tratar individualmente e começar a procurar res-
postas a estas questões. 

Sobre o autor
Médica-Naturopata, MeWe - Human Performance

SAÚDE & BEM-ESTAR
por Isabel Sampaio
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REPORTAGEM

B airro das Parretas. Braga. São 20h00 de uma quinta-feira. 
As ruas despedem-se de um dia de trabalho, a chuva cai 
e as luzes do comércio local vão-se desligando. Mas no 
número 88 da Alameda da Fonte está tudo a começar. À 
porta, vários jovens anseiam pela chegada de Pedro Perei-

ra, atual presidente da direção da Associação de Moradores das Parretas e 
treinador do Parretas Team Boxe. Está tudo pronto para começar um novo 
treino. 

“Todos são bem-vindos à Parretas Team”. Com 30 anos, Pedro Pereira 
abandonou a competição e concilia agora o seu emprego com a dedicação 
ao clube e à comunidade. “Vi necessidade de intervir promovendo uma 
mudança positiva no meu bairro. Uma vez que também mudei através do 
boxe quis que os jovens e adultos optassem por caminhos mais saudáveis 
e mais úteis para a comunidade”. O clube foi o primeiro projeto da Asso-
ciação de Moradores do Bairro das Parretas e, atualmente, tem seis atletas 
federados, dois campeões regionais e um campeão nacional. São dezenas 
de participantes, dos cinco aos 30 anos, que todos os dias aguardam pela 
formação dada por Pedro Pereira, de forma gratuita. Os apoios são poucos, 
essencialmente patrocínio em géneros oferecidos pelo comércio local. Para 
frequentar o ginásio de boxe ninguém paga e os praticantes são sobretudo 
jovens. A pequena sala está ocupada com máquinas de musculação, sacos 
de boxe e diversos materiais direcionados para a prática desta atividade 
desportiva. Nas paredes há palavras de motivação, mas nota-se ainda a 
ausência de um ringue onde possam treinar. Pedro Pereira anuncia-o como 
uma novidade que virá no futuro. A corrida para obter mais apoios dá âni-
mo para concretizar esse que é um de vários sonhos para a comunidade. As 
conversações com o Município de Braga para conseguir obter mais apoios 

DA RUA 
PARA O RINGUE
UM RINGUE É UM ESTRADO ELEVADO A CERCA 
DE UM METRO DO SOLO E CERCADO POR 
CORDAS QUE DELIMITAM OS SEUS RESPETIVOS 
LADOS. UM BAIRRO TAMBÉM PODE ESTAR 
DELIMITADO E FECHADO SOBRE SI MESMO. NÃO 
É O QUE ACONTECE NAS PARRETAS, EM BRAGA, 
ONDE NASCEU A PARRETAS TEAM BOXE: UM 
JOGO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL NUM BAIRRO 
EM REFORMULAÇÃO ONDE AS AULAS SÃO 
GRATUITAS. JÁ HÁ CAMPEÕES!
POR Luís Leite

têm vindo a alimentar a esperança, mas tem sido uma batalha difícil, subli-
nha o treinador. “A Câmara só apoia a inscrição dos atletas na federação, 
mas o nosso foco é na ocupação das crianças”, afirma. 

A missão da equipa, como diz o seu slogan de forma evidente, é levar os 
moradores e essencialmente as crianças “da rua para o ringue”, mas este 
slogan não traz só consigo a ideia de uma missão, conta a história do seu 
percurso. No início era na rua que se faziam os treinos, “estivesse sol ou 
chuva, frio ou calor”. O objetivo do projeto passa por ocupar as crianças, 
proporcionando-lhes uma vida mais saudável e oferecendo ferramentas 
para desenvolver a autonomia, autocontrolo e melhorar a sua autoestima. 
“Eu também fui por maus caminhos e tive a sorte de me terem ajudado. 
Começámos na rua porque havia necessidade. A minha vida foi um bocado 
dura e quis retribuir o que fizeram por mim”, confessa Pedro Pereira. 

NA RUA ONDE TUDO COMEÇOU

“Foi há dois anos que tudo começou aqui neste corredor”, informa Pedro. 
À volta, a paisagem urbana é desenhada com pedaços de abandono com 
pequenas pinceladas de vandalismo, mas aos poucos vai-se tentando recu-
perar a boa imagem do bairro, um dos grandes propósitos da Associação de 
Moradores. “Quando passo aqui dá-me alguma nostalgia. Houve dificulda-
des. Queria dar treino e não conseguia porque chovia ou tinha muito vento. 
Tudo valeu a pena porque a Parretas Team mudou muitas vidas para me-
lhor. Todos são seres mais capazes, responsáveis, com objetivos definidos 
na sua vida”. As dificuldades sociais são o principal problema. Têm tido o 
apoio do psicólogo Daniel Pereira, vice-presidente da Associação de Mora-
dores, e Pedro Pereira realça o apoio da União de Freguesias de Maximinos, 
Sé e Cividade, nomeadamente do seu presidente Luís Pedroso e também 
da vereadora do Desporto e Juventude da Câmara de Braga. “Ultimamente 
temos passado por maus bocados, mas continuamos sempre a acreditar 
que irá existir alguém que acredite verdadeiramente em nós. Infelizmente, 
temos um aluguer mensal do espaço que custa 100€, mais luz... e nem água 
temos ainda porque não temos possibilidades”, revela Pedro, numa tentati-
va de apelar a mais apoios para o projeto.

 
BOXE NO FEMININO

As luvas escondem as mãos femininas de Joana Melo e Paula Veiguinha. São 
mulheres e praticam um desporto de combate. A prática desportiva e o facto 
de se sentirem em casa explica a razão por terem escolhido esta modalidade.

Joana Melo, 26 anos, descobriu o boxe há dois. No ano passado venceu 
o Campeonato Regional de Boxe, que decorreu em Rio Tinto, na categoria 
Sénior - 60 kg. “Isto começou tudo na rua, mas entretanto o Pedro decidiu 
abrir um espaço. Sempre gostei de praticar desporto e despertou a minha 
curiosidade para experimentar o boxe”. Treina ‘fora de horas’, antes do traba-
lho, depois do trabalho e quando consegue. A sua vida é um jogo de pés que 
balança entre o emprego e a vontade de regressar aonde se sente em casa. 
Apesar de ter sido campeã não se sente ciente do que isso representou. “É 
sempre bom competir e estar em cima do ringue, mas o que eu gosto mesmo 
é de treinar aqui”, diz. O sonho passa por conquistar mais títulos, mas não 
é o mais importante: “Passo aqui muito tempo e sinto-me em casa e em fa-
mília. Mesmo saindo daqui extenuada, sinto-me bem com aquilo que o boxe 
transmite, por exemplo, como saber lidar com o meu dia a dia, controlar a 
ansiedade e estar em boa forma física”. Qual é a importância deste projeto 
para a comunidade local? “A maior parte das pessoas pensa que é um mau 
bairro e até não é. Ajudamo-nos mutuamente e é por isso que gosto de estar 
aqui”, explica Joana Melo.
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“ESTA É A MINHA SEGUNDA 
FAMÍLIA”

Paula Veiguinha, 22 anos, pratica 
esta modalidade há meses. Estava 
a estudar em Viana do Castelo e 
quando regressou sentiu necessi-
dade de se reintegrar: “Já não vivia 
aqui há quatro anos e as amizades 
ficaram todas lá”, explica. Formada 
em Hotelaria tem hoje dois empre-
gos e ainda o sonho de um dia co-
meçar um negócio só seu relaciona-
do com pastelaria. Quando foi para 
Viana do Castelo largou também a 
atividade desportiva de ginástica 
que praticava, abandonando um há-
bito de vida saudável. “Não tinha o 
mesmo estilo de vida e ficava mais 
cansada. Quando entrei aqui nem 
sabia saltar à corda. Eles ajudam-
-me muito. A vida com desporto é 
sempre melhor e até ajuda no tra-
balho”. Ela que tem também dado o 
seu apoio quando o Pedro não pode, 
tomando conta das crianças, diz que esta é a sua segunda família.

Sente que tem ajudado a melhorar a imagem do bairro. “É uma mais 
valia para o bairro porque ajuda muita gente a ter um objetivo e a criar 
outros hábitos mais saudáveis”. A sua vontade é a de ficar nas Parretas por 
muitos anos “até que um dia possa ser treinadora”, brinca. 

SE UM GANHA, TODOS SÃO CAMPEÕES

Os golpes da vida são replicados com todo o entusiamo nos murros que 
desferem enquanto treinam. Joaquim Garcia tem 15 anos e venceu o Cam-
peonato Regional de Boxe no ano passado, em Rio Tinto, na categoria 
Cadete – 80 kg. “Se eu ganhei todos nós ganhámos”, atira. Pedro Pereira 
mostra, orgulhoso, uma folha de um teste com a avaliação de 17 valores 
de Joaquim Garcia. A folha está lá para motivar os outros, mostrando que 
com foco pode-se melhorar na vida e não só a nível desportivo. “Isto pode 
ser um caminho que se pode alastrar para os outros lados. Só preciso de 
um fundo de maneio, só quero que me dêem mais meios para trabalhar 
porque na minha vida, aquilo que mais me alimenta, é ver estas crianças 
motivadas. O desporto traz tudo”, garante Pedro. Quanto a Joaquim, esse 
conta-nos que descobriu o amor e paixão pelo boxe depois de um treino 
que Pedro Pereira deu na rua. A partir daí, de forma gradual nunca mais 
largou o desporto. Perdeu peso e ganhou objetivos. “Antes sentia-me uma 
pessoa muito afastada da sociedade e agora sinto-me maior e melhor. Co-
mecei a lidar com os colegas de treino e a dar-me bem com eles”. 

Como é ser campeão? Por detrás de cada combate há um longo processo 
do treino. Joaquim Garcia explica que foi intenso. “Foi pesado, treinava to-
dos os dias e quando fui ao ringue demonstrei tudo que sabia fazer com ho-
nestidade e empenho de querer praticar a modalidade. Muitos dizem que o 
boxe é violento e sem significado, mas é um desporto como os outros. Não 
é só andar ali aos murros, tens de saber jogar e saber aplicar a técnica”. 

Joaquim Garcia é hoje um modelo para os outros jovens companheiros 
de treino. Quando nos despedimos disse: “Agora sei o significado da vida. 
O boxe é a minha vida”. 

No boxe, a vitória vem em forma de contagem de pontos ou de knock 
out. Na vida, e na Parretas Team Boxe, a vitória vem em forma de unidade 
e serviço cumprido em prol do bairro e da comunidade. 
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O s campeões mundiais de consumo de 
pescado são os portugueses. A par com 
os óbvios Japão e Islândia. Comemos, 
cada um, cerca de 57 kg de pescado por 
ano, que é como quem diz uma dúzia de 
sardinhas ou uma pescada alentada ou 
dois sargos em cada semana. O que até 
parece que é pouco. Dizem por aí que é 
muito, mas é uma mentirazita europeia 

para nos controlarem as quotas, já que nós comemos muito bolinho de baca-
lhau, mas somos pouquinhos por cá pelas terras lusas.  Podíamos até comer 
mais carne pois a carne que aqui chega ao fim da Europa não tem para onde 
ir e deve andar por aí muita atrás das moitas. Mas não, comemos é peixe. 
Muito e há muito tempo.

Poderíamos dizer que é por estar junto ao Atlântico, e é capaz de tam-
bém ser verdade, mas aí também estão os outros que têm zonas costeiras 
muito, muito mais extensas que as nossas. Os vikings vieram e comiam ba-
calhau seco, os suevos e visigodos comiam peixes de mar. Os druidas celtas 
não eram vegetarianos e adoravam peixe das florestas como as trutas ou 
as bogas. Comiam algas e o salmão, símbolo da sabedoria, da inspiração 
e do rejuvenescimento, era ingerido com a expetativa de estes atributos 
lhes serem transmitidos. Os romanos faziam o mediterrânico garum, uma 
mixórdia ensanguentada com as vísceras e carne de atum, pequenos pei-
xes e crustáceos em salmoura que era deixada ao sol por alguns meses. E 
comiam muito peixe. 

Este legado gastronómico é visível mais tarde com todos os nossos reis 
a produzirem documentos onde são indicadas com minúcia os destinos dos 
dízimos das pescarias e é notável a importância que era dada ao pescado. 
D. Afonso III manda doar as dízimas de pescado de Alpena, Almada, Alcá-
cer, Sesimbra e Setúbal à Ordem de Santiago. D. Dinis atesta, ele próprio, 
em 1321, que foi pescado um solho no Rio Tejo de grandes dimensões, 17 
palmos bem medidos e mandou até fazer dele um retrato para ser guarda-
do junto do relato. São esgrimidos os direitos de portagem do pescado do 
Rio Douro entre os Mosteiros e a Coroa. A Rainha D. Catarina de Áustria, 

consorte de D. João III, manda redigir alvará para se dar ao Mosteiro da 
Assunção de Faro 20 milheiro de sardinhas, 10 dúzias de pescada e duas 
dúzias de atuns. Todos os anos faz estas doações em pescado. E muitas 
outras idênticas estão documentadas. 

Maria da Cruz, ré do Tribunal do Santo Ofício, acusada de islamismo em 
1593, desde os treze anos vendia pão, sardinhas assadas e vinho aos pes-
cadores que trabalhavam para o seu amo Antão Flores. A mesma foi cativa 
por mouros na Costa de Calais.  Os Judeus praticavam alimentação Kosher 
e os Muçulmanos alimentação Halal. Ambas descritas nos seus respetivos 
códigos religiosos, delas faziam parte o consumo de pescado desde que 
com escamas e barbatanas e este seria muito mais fácil de consumir do que 
a carne que exigia, e ainda hoje exige, procedimentos complexos restringi-
dos a pessoas religiosas habilitadas a fazê-lo. No Mosteiro de Alcobaça, os 
Cistercienses “levaram à regra” a original Regra de S. Bento que os impedia 
de comer carne sendo esta ingerida apenas em caso de doença grave (esta-
dos anémicos), alastrando esta prática a outras unidades. 

Filho de peixe sabe nadar. 

Os Lusitanos, ricos em ómega
“COMEMOS, CADA UM, CERCA DE 57 KG DE PESCADO POR ANO, QUE É 
COMO QUEM DIZ UMA DÚZIA DE SARDINHAS OU UMA PESCADA ALENTADA 
OU DOIS SARGOS EM CADA SEMANA.”

Cláudia Sil
Sefardita. Corolário: teófila, cientista, livre.

HISTÓRIA & RELIGIÃO
por Cláudia Sil  
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D ias de sol abrasador, água de coco ao pôr do sol e pé na 
areia. Esta pode muito bem ser a melhor descrição que 
podemos fazer da aventura que tem sido a descoberta do 
Brasil por Carolina Figueiras, uma minhota de Viana do 
Castelo. Há quatro anos, a jovem estudava na Universi-

dade do Minho, frequentando o mestrado em Ciências da Comunicação, e 
decidiu que seria a altura ideal para fazer um intercâmbio internacional. 
Pensou em Londres, mas as opções mais focadas na sua área de especia-
lização – publicidade e relações públicas – apontavam-lhe um rumo dife-
rente. Atravessou então o Atlântico, em direção à cidade maravilhosa e, 
no momento em que já voltava de malas e bagagens a Portugal, percebeu 
que a situação económica do nosso país não lhe dava grandes motivos para 
sorrir. Decidiu então que não estava na hora de abandonar o Rio. Hoje, 
com 26 anos, Carolina trabalha no departamento de marketing de uma 
multinacional de educação, está a fazer um MBA na Universidade Veiga 
de Almeida, é vocalista nas suas horas vagas, escreve para o seu blog de 
gastronomia e lifestyle intitulado Ser & Sabor e ainda tem tempo para se 
envolver num grupo folclórico português. Mas o melhor de tudo, de acor-
do com Carolina, é ter o prazer de viver num autêntico paraíso.  “Ainda 
tenho tanto para conhecer do Rio, porque é gigante, mas esforcei-me para 
conhecer tudo e mais alguma coisa, de chinelo no pé ou de salto alto!”.  O 
pequeno-almoço no Parque Laje, o pôr do sol no Arpoador ou na Mureta da 
Urca, o Parque das Ruínas, a Trilha Dois Irmãos e Pedra Bonita, a feirinha 
hippie de Ipanema num domingo ou as festas até amanhecer no Vidigal são 
apenas algumas das menções de Carolina. E mais: “É obrigatório visitar o 
Real Gabinete Português de Leitura, ver o desfile de Carnaval na Sapucaí, 
ir a um bloco de carnaval de rua e dizer “nunca mais!”, mas ir novamen-
te...”, conta, bem-humorada. Mas e a comida? “É obrigatório comer açaí, 
acarajé, feijoada numa roda de samba, torta de banana integral no Balada 
Mix ou no Café Bistrô, ir ao brunch da confeitaria Colombo e comer pastel 
de camarão n'O Caranguejo com uma ‘estupidamente gelada’”, responde.

Encantada com a aura tranquila dos cariocas, que aos olhos de Carolina 
são eternos apaixonados por Portugal, a portuguesa já com sotaque brasi-
leiro (necessário para ser melhor compreendida) diz-nos que a adaptação 
à cidade foi fácil. “Quando cheguei não tive aquele impacto que normal-
mente sentimos num país diferente. Havia rabanadas, pastéis de nata e bo-
linhos de bacalhau a cada esquina, o centro está cheio de arquitetura ma-
nuelina, cantei o tema "Saudades do Brasil em Portugal" no Bip Bip (boteco 
muito característico de Copacabana, onde se toca chorinho)... Toda a gente 
tem uma piada de um português pronta para qualquer ocasião, um sorriso 
na cara e uma palavra simpática”, conta Carolina, não desvendando, com 
muita pena nossa, as situações constrangedoras que já viveu quando usou 
certas palavras que não significavam bem aquilo que ela pretendia. “Há 
palavras que não significam bem a mesma coisa nos dois países...”, conta, 
sorridente, a nossa minhota pelo mundo.  
 

MINHOTOS PELO MUNDO

NO PARAÍSO CARIOCA
EM 2013, CAROLINA FIGUEIRAS TROCOU AS BELAS 

PAISAGENS DE VIANA DO CASTELO PELO CENÁRIO IDÍLICO 
DO RIO DE JANEIRO. 
POR Andreia Filipa Ferreira
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RUA NEGÓCIOS

ALFACOOP
Externato Infante D. Henrique
Aprender bem no lugar certo 
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio e Alfacoop

É na atmosfera tranquila de Ruílhe, a poucos quilómetros do centro de 
Braga, que o Externato Infante D. Henrique, uma escola cooperativa 
gerida pela Alfacoop, assegura há quase 50 anos ensino, educação e 
formação de qualidade, dando corpo à ideia fundacional de uma "es-
cola de todos para todos”. Nascida em 1968 como "um pequeno posto 

de receção particular da telescola", adotou a sua atual designação em 1976. Em 1983, 
a escola passa a revestir a natureza cooperativa, que hoje mantém. Ao longo destes 
anos, a escola foi crescendo e diversificando a sua oferta em função da evolução do 
sistema educativo e da procura do seu público natural, sempre tendo como missão 
corresponder às necessidades e às expectativas das famílias e da comunidade. Assu-
mindo-se como escola de serviço público de educação, mercê de financiamentos quer 
da União Europeia quer do Estado português, foi-se configurando progressivamente 
como alternativa real à oferta estatal de educação, numa perspetiva de concretização 
do direito dos pais a escolherem uma escola e um modelo educativo para os seus fi-
lhos. Nesta perspetiva, diz José Ferreira, diretor pedagógico da escola, esta "apresenta 
desde há vários anos um projeto pedagógico diferenciador em que a constante busca 
da excelência académica traduzida nos resultados escolares dos alunos em provas e 
exames nacionais se conjuga de forma equilibrada com a sua formação integral, atra-
vés de aprendizagens transversais que contribuem para que cresçam como pessoas e 
como cidadãos". "Educar para crescer" é o lema do novo projeto do Externato Infante 
D. Henrique que, diz-nos José Ferreira, tem desde logo "a ambição de criar condições 
para que um aluno possa frequentar esta escola do 1º ao 12º ano, em ambiente segu-
ro, educacionalmente desafiante, com excelentes instalações e equipamentos e com 
um corpo de educadores muito qualificado e experiente". Segundo José Ferreira, "em 
2015, a escola assinou com o Ministério da Educação um contrato de financiamento 
válido até 2020, o qual viria a ser incumprido pelo Estado após um ano de vigência, 
criando condições para que o Externato, valendo-se da sua reconhecida implantação 
junto das famílias e da comunidade, esteja agora a renascer, com uma nova ideia e um 
novo projeto, mas com a qualidade de sempre". A escola tem atualmente cerca de 1200 
alunos e um corpo de 120 educadores docentes e não docentes. Está dotada de espaços 
educativos e equipamentos de grande qualidade adequados ao cumprimento das metas 
e objetivos curriculares: salas específicas para informática, espaços laboratoriais para as 
ciências experimentais, espaços para o ensino da música e das artes, espaços diversos 
para atividades desportivas e de lazer. O ensino profissional, nas valências de Técnico 
de Multimédia e Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar, conti-
nua a constituir uma aposta firme da direção da escola. Ao nível do ensino secundário 
científico-humanístico, a oferta inclui os cursos de Ciências e Tecnologias, Línguas e 
Humanidades e Ciências Socioeconómicas. Este "novo" Externato Infante D. Henrique 
em que o Inglês de Cambridge integrado no currículo, a prevalência da metodologia de 
projeto, o ensino da música, a valorização da atividade desportiva e o desenvolvimento 
de competências digitais são marcas distintivas, segundo o diretor José Ferreira, "está 
a merecer a confiança renovada dos pais e encarregados de educação que reconhecem 
a mais valia duma escola e dum projeto de referência que tem em atenção a individua-
lidade de cada aluno, respeitando as suas diferenças e potenciando-as como fator de 
sucesso pessoal e social e de construção de felicidade". 
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H á quatro anos, em época pré-eleitoral, o 
anterior executivo montou na Avenida 
Central uma exposição sobre os espaços 
verdes de Braga. A exposição era bizarra 
porque dos seis espaços apenas um exis-
tia. Na altura escrevi que era uma espé-
cie de “olha, podíamos ter feito isto!”. 

Depois de dezenas de anos de quei-
xas de falta de espaços verdes e de críti-

cas à cidade do betão, esperava-se que um novo executivo trouxesse uma 
abordagem radicalmente diferente. Infelizmente, estamos no final do man-
dato e não há qualquer perspetiva de mudança. Estamos até pior: daquela 
exposição, nenhum dos parques está começado nem parece que vá avan-
çar. Tirando algumas pequenas intervenções, na continuidade do que vinha 
sendo feito por Mesquita Machado, os únicos parques verdes são ainda os 
de há 100 anos atrás: o exíguo Parque da Ponte e o íngreme Bom Jesus. 
Ora, depois do desastre urbanístico das últimas décadas de Braga, não é 
apenas com medidas de alcance reduzido que será possível corrigir a rota e 
pôr-nos a par de cidades que ganharam parques verdes de dimensões euro-
peias como Guimarães ou Famalicão e, principalmente, o Porto.

Nos documentos oficiais, a autoilusão de Braga consolida-se. Se obser-
varmos a estrutura ecológica prevista no atual PDM (de 2015) verificámos 
que há seis pequenas áreas catalogadas como “Parque Urbano”. Repre-
sentam apenas duas dúzias de hectares nos cerca de 18.240 de área do 
concelho. E apenas dois desses parques estão de facto disponíveis para a 
população. Se também analisarmos a Estrutura Verde Principal do concelho 
então entramos no âmbito do caricato: o jardim dos Biscainhos e a zona 
desportiva da Rodovia aparecem a par do Campo da Vinha ou da área ver-
de da Rotunda do Santos Cunha! 

Que interessa “pintar” a cartografia de verde se na prática vivemos en-
fiados em apartamentos e não podemos usufruir de nenhum dos espaços 
para, ao menos, darmos uma volta? A remodelação do eixo da rodovia que 

se vai iniciar em breve será mais uma oportunidade perdida de criar um 
novo parque numa zona que tanto precisa dele. Temos já imensos equipa-
mentos desportivos. Numa altura em que se está a tentar pôr fim à escan-
dalosa parceria que espalhou pelo concelho campos de futebol a preços 
incomportáveis (SGEB), estranho que a aposta no eixo da Rodovia seja a 
de reforçar a componente de equipamento desportivo. Precisamos com ur-
gência de mais locais para a prática de desporto ou de locais centrais para 
passear e desligar do reboliço da cidade?

Ao mesmo tempo, é lamentável que mais uma vez não se tenha feito um 
trabalho sério e inovador de envolvimento da população no planeamento 
do que devia ser aquele espaço. É grave que na segunda década do sécu-
lo XXI ainda seja normal gastar três milhões de euros num equipamento 
sem qualquer discussão pública e aberta como mandam as boas práticas de 
gestão de cidades. Quem assim continua a decidir, à pressa e em circuito 
fechado, dificilmente acerta. 

Quantos anos teremos de 
esperar mais pelo Parque da 
Cidade de Braga?
“DEPOIS DE DEZENAS DE ANOS DE QUEIXAS DE FALTA DE 
ESPAÇOS VERDES E DE CRÍTICAS À CIDADE DO BETÃO, 
ESPERAVA-SE QUE UM NOVO EXECUTIVO TROUXESSE 
UMA ABORDAGEM RADICALMENTE DIFERENTE. ”

Luís Tarroso Gomes
O advogado que gosta de pensar e planear cidades - e não se conforma. 
projectaravenidas.wordpress.com

AVENIDA DA LIBERDADE
por Luís Tarroso Gomes e Rui Marado Moreira
Onde estão os espaços verdes de Braga? 

U ma das maiores críticas ao reinado mes-
quitista em Braga prendia-se com um 
desenvolvimento assente no primado do 
betão. Durante a esmagadora maioria dos 
36 anos de gestão socialista, o diagnóstico 
da oposição era demolidor. E havia boas 
razões para que assim fosse. 

Com efeito, enquanto a população 
quase duplicara desde 1976, a cidade 

continuava a dispor de um único parque urbano, inaugurado no início do 
século. Não obstante as sucessivas promessas, todos os projetos de criação 
de parques naturais ou urbanos pareciam estar adiados ad aeternum. Era 
assim com o Parque do Picoto, prometido desde inícios dos anos oitenta, 
mas também com o Parque Urbano da zona Norte, a alameda da Quinta 
dos Peões e ainda com o Parque das Sete Fontes, prometido em 2009 após 
enorme luta das forças vivas da cidade e da Junta de Freguesia então li-
derada pelo Dr. Firmino Marques, ou com a renaturalização das margens 
do rio Este, que era talvez o maior símbolo do paradoxo bracarense na 
matéria: onde o anterior poder via peixinhos, o resto do povo via poluição, 
degradação e… “canalização”.

A este imobilismo somava-se uma apetência desenfreada pela constru-
ção -  resquício da fúria desenvolvimentista que alimentara o regime nos 
primeiros anos e que tantas vezes fomentara a desvalorização do espaço 
público urbano em detrimento das novas edificações - e uma visão da prá-
tica desportiva com um fenómeno exclusivamente associativo, esquecendo 
muitas vezes as necessidades de desporto e lazer do comum cidadão.

Entretanto, o outono do mesquitismo parecia trazer consigo sinais – insí-
pidos, é certo - de melhores dias. Entre outros avanços, foi construída a pri-
meira ciclovia, depois a chamada “via pedonal ciclável”, foi requalificado 
o Parque da Ponte e inaugurada a primeira fase do Parque do Picoto. Sem 
espanto, e apesar de pontuais casos de relativo sucesso, constataram os 
bracarenses que a criação de “espaços verdes” não era a “praia” de Mesqui-

ta (a não ser que se considerasse “espaço verde” uma rotunda ajardinada 
ou um edifício pintado de verde).

Com a alternância no poder verificada em 2013, as expectativas eram al-
tas. Se, por um lado, o diagnóstico apontava para necessidades prementes, 
e como tal a lista de promessas era longa, por outro lado nunca, como nos 
dias de hoje, os cidadãos exigiram tanto aos poderes da cidade em matéria 
de criação de espaços verdes e de lazer no casco urbano. 

Quatro anos depois, o balanço é agridoce. Do lado doce, uma nova visão 
no desporto, a que não são imunes as modas vigentes, teve o mérito de en-
tender os movimentos sociais e incentivar à prática desportiva individual, 
valorizando com isso os espaços verdes existentes. São cada vez mais as 
pessoas que fazem uso das infraestruturas que existem e participam num 
número cada vez maior de iniciativas organizadas ou com o patrocínio do 
município. O projeto em curso para a expansão do complexo desportivo da 
Rodovia e o alargamento da via pedonal ciclável são excelentes notícias, 
embora a primeira delas careça de efetiva concretização.

Do lado acre, temos, no entanto, o velho diagnóstico, que permanece 
igual: o Parque eco-monumental das Sete Fontes é um projeto adiado, a 
renaturalização do Rio Este está por fazer, o Parque Urbano Norte desin-
tegrou-se e deu lugar a mais uma doação ao SC Braga, etc. Em suma, ne-
nhum dos projetos adiados ou carentes de uma revitalização sofreu uma 
intervenção digna de registo. Paralelamente, parece subsistir uma atração 
fatal pelo abate de árvores e pelo desperdício de oportunidades de ouro 
para criar espaço público de qualidade na cidade, como é demonstrado 
pela já famosa rábula dos Continentes. 

Sendo o verde a cor da esperança, veremos o que nos reservam os pró-
ximos quatro anos. 

Verde, cor da 
esperança… adiada
“O PROJETO EM CURSO PARA A EXPANSÃO DO 
COMPLEXO DESPORTIVO DA RODOVIA E O 
ALARGAMENTO DA VIA PEDONAL CICLÁVEL SÃO 
EXCELENTES NOTÍCIAS, EMBORA A PRIMEIRA DELAS 
CAREÇA DE EFETIVA CONCRETIZAÇÃO.”

Rui Marado Moreira
Cidadão. Advogado. Liberal. Apaixonado. Livre. Desporto favorito: "mandar vir". Ódio de 
estimação: o poder do Estado.



Rita Redshoes sobe ao palco do Theatro 
Circo, em Braga, a 22 de junho.
FOTOGRAFIA Augusto Brázio
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A queda do muro de Berlim em 1989 - cuja demolição 
se deu nos anos seguintes e parecia anunciar um 

mundo completamente ligado e sem fronteiras -, e os 
primeiros fogachos da Internet que hoje é parte essencial 
do modo como levamos as nossas vidas (e cuja génese 
e estrutura remontam a empreitadas épicas e pioneiras 
durante meados do século XIX, com a instalação de cabos 
submarinos que atravessam continentes e formam hoje a 
base frágil das nossas comunicações modernas – história 
que merecia tempo e espaço que, infelizmente, não 
temos) anunciavam os anos noventa como uma década de 
viragens profundas, perto também, muito conveniente e 
simbolicamente, de uma passagem para um novo milénio 
que muitos agouraram e profetizaram não chegar a vir 
porque o fim dos tempos estava à porta.

Ninguém encarnou melhor esta ansiedade 
contemporânea do que John Carpenter, cineasta que guiava 
as suas personagens por mundos desfeitos, corruptos e 
em que tudo falia. Em meados dos anos 90, talvez farto das 
mutações e manipulações de imagens que os sucedâneos 
pouco talentosos de Quentin Tarantino e Jim Jarmusch 
tentavam emular até à exaustão (podem-se lembrar os 
pastelões de Kevin Smith ou a sisudez absurda de The Usual 
Suspects, para nos ficarmos só por dois exemplos), fez In 
the Mouth of Madness, em que os breaks e samples de que 
falámos o mês passado eram usados até à exaustão e ao 
irrisório e acabavam por se auto-destruir, que era a única 
consequência lógica e possível. Deixando-nos a vislumbrar 
as cinzas dessa aniquilação, sem promessas de mudança 
ou notas de esperança (“the more things change, the more 
they stay the same”, diz Snake Plissken enquanto desliga o 
planeta em Escape from L.A., outro filme de fim do mundo 
de Carpenter), a enorme gargalhada final de Sam Neil 
causava (e ainda causa) uma profunda inquietação, provando 
que era preciso pôr o dedo na ferida.

Mas por mais que nos apeteça (e apetece muito), 
não vamos fechar o milénio com John Carpenter e sim 
com Stanley Kubrick, que com Eyes Wide Shut fez o seu 
melhor filme e nos deixou a olhar para o futuro como 
um poço sem fundo. Neste filme de gestação e rodagem 
muito longas, de uma obsessão mágica e misteriosa, o 
casamento de William (Tom Cruise) e Alice Harford (Nicole 
Kidman) era posto à prova pelo século que aí vinha, pelas 
ansiedades e transições difíceis desta última década e que 
ainda nos atormentam. A personagem de Tom Cruise viaja 
até ao fim da noite e aproxima-se de uma verdade sombria 
e de pesadelo dizendo a palavra "Fidelio". Mas são tudo 
filmes, não é? 

 
*O Lucky Star – Cineclube de Braga, nas Terças-Feiras 

de junho, exibe Snake Eyes de Brian De Palma (dia 6, com 
apresentação em vídeo por Tiago Ribeiro), True Crime 
de Clint Eastwood (dia 13, com apresentação em vídeo 
por Daniel Pereira), The Yards de James Gray (dia 20, com 
apresentação em vídeo por Linara Siqueira), e Apocalypse 
Now Redux de Francis Ford Coppola (dia 27, com a 
presença de Hélder Castro que apresentará o filme). 

Os anos noventa (III)*
Cinema

POR João Palhares
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Multiusos de Guimarães quer 
entrar nas contas da Eurovisão
Depois da vitória de Salvador Sobral no 
Festival Eurovisão, Multiusos de Guimarães 
quer saber quais as condições para acolher 
o Festival a decorrer em Portugal em 2018. 
Apesar de Nuno Artur Silva, administrador 
da RTP, ter confirmando que a organização 
oficial do evento pediu que o Festival se 
realizasse no Meo Arena, em Lisboa, o 
diretor executivo da Tempo Livre, Aníbal 
Rocha, que tem sob a sua jurisdição o 
Multiusos de Guimarães, pediu para que 
todo o país possa ter hipótese de ser 
considerado.

Camané e Tiago Bettencourt 
nas Antoninas de Famalicão
Camané e Tiago Bettencourt são cabeças 
de cartaz das Festas Antoninas de Vila Nova 
de Famalicão, a decorrer de 9 a 13 de junho 
com entrada livre. As noites são animadas 
pelos arraiais ao som da música e pela 
dança ao ritmo das canções populares. Para 
além de Camané e Tiago Bettencourt, a 9 e 
10 de junho, destaque ainda para os Hot Hair 
Baloon, Terra Batida e Helena Fernandes. 

Observatório de Cinema de 
regresso a Famalicão
O Close-Up é um projeto cultural do 
Município de Vila Nova de Famalicão 
que tem o duplo objetivo de aumentar 
e diversificar a oferta cultural do 
território e de formar novos públicos 
na área do cinema. Em 2017 regressa à 
Casa das Artes de Famalicão entre os 
dias 14 e 21 de outubro.

Diogo Piçarra, Azeitonas e 
GNR no São João de Braga 
É já no próximo dia 14 de junho que voltam 
as festas sanjoaninas à cidade de Braga. 
Com mais de 238 horas de programação, 
dez mil pessoas envolvidas e 203 
instituições associadas, a organização 
deseja consolidar a posição das 
sanjoaninas de Braga na rota das principais 
festas populares portuguesas. Com o auge 
na sexta-feira, dia 23 de junho, destaca-se 
ainda a presença dos Azeitonas no sábado 
e dos GNR no domingo.

MÚSICA

CINEMA

Está aí a 3ª edição do Laurus 
Nobilis Music
É já em julho que Famalicão recebe a 
terceira edição do Festival Laurus Nobilis.
O festival a acontecer entre os dias 28 e 
29 de julho vai contar com artistas como 
os Linda Martini, Paus, Grandfather’s 
House, Killimanjaro e Amorphis. Este ano, o 
festival foca-se no Heavy Metal e no Rock 
Alternativo e conta com dois palcos. 
O festival inaugura com o On Summer Fest 
no dia 27 de julho, evento promovido pela 
Câmara Municipal, que serve para levar 
ao local do evento bandas emergentes da 
região. Os bilhetes para um dia custam 15€ 
e o passe geral para os dois dias custa 25€.

CULTURA 
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Conhecida pelos icónicos sapatos vermelhos que espelham a 
sua feminilidade, Rita Redshoes visita o Theatro Circo, em 
Braga, a 22 de junho, apresentando o seu mais recente tra-
balho Her, que inclui, pela primeira vez, temas cantados em 
português.

Gostaríamos de começar pelo início, perguntando à Rita de onde surge 
o interesse pela música. Teve alguém que a influenciasse a seguir uma 
carreira musical?
Conscientemente, não. Nenhum dos meus pais é músico, mas tive a sorte do 
meu irmão, que é cinco anos mais velho do que eu, gostar muito de música. 
Às tantas, ele comprou uma bateria, começou a tocar e formou uma banda 
de garagem. Uns tempos mais tarde, eu cheguei a vocalista dessa banda – os 
Atomic Bees. Depois de ter entrado nos Atomic Bees comecei a sentir vontade 
de escrever as minhas canções. Fiz um projeto a solo a que dei o nome de 
Photographs e algumas canções que estão no meu primeiro disco já vêm dessa 
altura, desse projeto. Foi aí que eu comecei a conhecer-me e a experimentar 
coisas como compositora. 

Durante muito tempo percorreu o país com David Fonseca. Essa foi uma 
fase de crescimento para si? Guarda com carinho essas colaborações? 
Guardo com muito carinho. Essa foi a minha primeira experiência como pro-
fissional. Fui convidada pelo David para tocar piano, na banda dele ao vivo 
e também gravei alguns discos com ele. O David deu-me essa oportunidade 
de me tornar uma instrumentista profissional, dar concertos, ter obrigações 
e aprimorar coisas em termos pessoais e profissionais. 

O seu álbum de estreia, Golden Era, espelhava aquilo que a Rita queria 
ser como artista? Quanto tempo demorou a preparar esse álbum?
Eram canções, no fundo, de oito anos de composição. Em oito anos as pessoas 
mudam muito, ainda mais quando se é mais novo. Há muitas alterações e 
muitas descobertas. No fundo, eu acho que esse disco é um bocadinho hete-

RITA 
Redshoes

“Quis fazer a experiência de 
escrever e cantar pela primeira 

vez em português”
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Augusto Brázio

rogéneo, mas muitas das canções apontam para uma linguagem que eu vinha 
a tentar explorar. Nesse sentido, acho que foi um disco que definiu algumas 
coisas e abriu portas para eu depois vir a descobrir outros caminhos... que 
ainda estou a descobrir (risos).

Gostávamos que nos explicasse a razão para o nome “Redshoes”. Há uma 
história por detrás desta escolha, não é?
(risos) Eu agora costumo dizer que é o nome materno do meu avô! Mas não é 
verdade (risos). Eu queria encontrar um nome que, não sendo o meu de famí-
lia, ajudasse a criar um imaginário quando as pessoas escutassem esse nome. 
Um nome que, de facto, despertasse um imaginário qualquer. Especificamen-
te, acho que o nome me surgiu porque, desde pequenina, lia bastantes livros 
e, em muitos desses contos (e também alguns filmes que vi), iam aparecendo 
alguns sapatos vermelhos. Esses sapatos eram sempre poderosos de alguma 
maneira e quem os calçasse ficava com esses poderes. Nuns livros até poderia 
ser uma bruxa, ou seja, tanto dava para o bem como para o mal. Quando 
eu andava à procura do nome, de repente apareceu-me essa simbologia dos 
sapatos: os sapatos caminham, acompanham-nos no nosso caminho, na nossa 
história e também tem aquele lado feminino ao qual eu dou muita importân-
cia. Portanto, uns sapatos vermelhos não são uns sapatos que peçam desculpa. 
São uns sapatos assumidos! (risos)

A importância de ser mulher parece ser um tema que a influencia em 
termos artísticos. Recordo, por exemplo, o espetáculo The Other Woman, 
de 2012, que foi uma autêntica homenagem às autoras, compositoras e 
intérpretes que a inspiravam. Agora chegamos ao álbum Her, que privile-
gia exatamente essa importância de ser mulher. Quer falar-nos um pouco 
desta sua preocupação feminina? De facto, esta preocupação parece estar 
presente no seu processo criativo...
Sim, eu acho que sempre esteve, só que eu não tinha tanta consciência des-
sas preocupações. Por exemplo, no meu segundo disco, já havia uma canção 
chamada “Bad Lila”, em que eu brinco um bocadinho com essa questão de 
ser mulher, o que é suposto ser-se como mulher, qual o comportamento que 
a mulher deve ter, enfim, uma data de questões que, infelizmente, ainda per-
duram na nossa sociedade. E, se saltarmos para outras sociedades, falamos 
de coisas mais primárias, onde a mulher não tem os mesmos direitos que os 
homens - nem sequer parecidos. Apesar de estarmos no século XXI e parecer 
um bocadinho mesquinho estar a falar disso, não é! Infelizmente não é. Eu 
acho que, ao longo da minha vida, essa foi uma preocupação que eu fui tendo, 
por algumas questões em que fui pensando, outras que fui vivendo ou vendo. 
De certa forma, profissionalmente, eu senti essa necessidade de colocar essa 
preocupação em música e em palavras. Tentar que isso seja discutido. 

O novo álbum Her é então assumidamente um manifesto feminista? Pode 
falar-nos um pouco deste álbum?
É um disco em que eu fui à procura, musicalmente, de uma sonoridade clás-
sica e por isso é que há um quarteto de cordas do início ao fim. Também foi 
o disco onde eu quis fazer a experiência de escrever e cantar pela primeira 
vez em português. O facto de ter ido, também pela primeira vez, para fora 
gravar o disco (para Berlim), com um produtor australiano e com músicos 
norte-americanos, foi também um processo novo para mim. Mas também é 
isso que eu pretendo em cada disco: fazer as coisas de uma forma diferente, 
pré-descobrir coisas, não seguir exatamente fórmulas. E este disco acabou por 
ser o meu disco mais direto até agora, onde eu explicitamente falo sobre essas 
questões feministas e ponho isso em palavras. Melodicamente, o que eu fiz foi 
ir ao encontro dessas palavras de uma forma clássica. 

O álbum foi gravado em Berlim com o produtor Victor Van Vugt e com a 
participação de músicos reconhecidos americanos, como Knox Chandler, 
Earl Harvin, Greg Cohen... Como foi esta experiência? E ficou bastante sa-
tisfeita com o resultado final, não foi?
Sim, eu ia com algumas expetativas e alguns receios, obviamente. Tirando o pro-
dutor, com quem já tinha trabalhado, eu não conhecia os outros músicos. Tinha 

Não podemos deixar de focar os três temas em português, como a Rita 
mencionou. Pela primeira vez, escreveu e interpretou canções em portu-
guês, mas porquê agora? Tinha receio de cantar em português? Alguma 
coisa em si como artista mudou?
Eu acho que havia um bocadinho de receio, porque sempre cantei em inglês 
e, portanto, eu própria também tinha que me reconhecer a cantar em portu-
guês. Depois, por outro lado, havia uma questão prática: é que não me tinham 
aparecido as canções em português até ao momento (risos). Tudo aquilo que 
compunha, normalmente, aparecia em inglês. E desta vez não. Eu não tradu-
zi estas canções do inglês para o português. Elas apareceram naturalmente e 
espontaneamente em português e, então, achei que isso era um sinal e que eu 
devia respeitar, devia explorar. Também algumas experiências que fui fazendo, 
convites que fui tendo para cantar em português com outros projetos, acabaram 
por me ajudar a desbloquear um bocadinho essa questão da língua materna. 

Isto pode ser um sinal de que, no futuro, poderemos ouvir a Rita a cantar 
mais vezes em português? 
Sim, eu acho que sim. Senti-me bem e gostei do resultado dessas canções. Aliás, 
o meu segundo single deste disco é o “Mulher” e, portanto, o português não é 
uma coisa da qual eu queira fugir. 

Podemos falar sobre o seu processo de criação? A Rita já disse em entrevis-
tas que lhe surgiram melodias em sonhos, como a “Choose Love”. Inspira-se 
em tudo um pouco para compor? Até nos sonhos?
Eu acho que o mais inspirador é a própria vida e as pessoas. E as histórias que 
estão contidas nas pessoas. Nos sonhos há menos filtros, o inconsciente fica mais 
destapado. Gosto dessa fragilidade e dessa força ao mesmo tempo. E os sonhos 
garante-nos isso: sermos livres e não estarmos tão condicionados pelos conceitos 
e preconceitos com que vivemos. Os sonhos são despojados desse filtro e tam-
bém acabam por muitas vezes definir alguns caminhos.

Aquela menina de sapatos vermelhos que em 2008 cantava “Dream On 
Girl” continua a sonhar? Hoje, sonha com o quê?
Sonho, mas acho que sonho de uma maneira diferente, um bocadinho mais 
realista. Já não sou menina! (risos) A história da vida e as experiências vão-nos 

É UM CONCERTO MUITO 
CÉNICO NO SENTIDO DA LUZ, É 
MUITO CINEMATOGRÁFICO E É 

INTIMISTA. É ISSO QUE EU LEVO 
A BRAGA E, PARA MIM, É UM 

ENORME PRAZER PODER VOLTAR 
AO THEATRO CIRCO.

alguns receios de que as coisas pudessem não fluir. Mas correu tudo muito bem, 
foi tudo muito harmonioso e o ambiente dos dias de gravação foram produtivos. 
Encontrei ali pessoas realmente disponíveis para darem o seu melhor em relação 
às minhas músicas. Pessoas interessadas, atentas e envolvidas com o processo 
e com as canções, algo que para mim é o que mais me importa. Portanto, para 
tanta coisa nova, eu acho que dificilmente poderia ter corrido melhor! (risos)
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Há pouco estava a ler um pequeno artigo acerca de como decorar 
texto para um espectáculo ou ter aulas de representação 

estimula o hipocampo, o córtex cerebral e o lóbulo frontal. Sorri 
quando o terminei de ler porque, termos científicos aparte, a minha 
memória foi automaticamente buscar outros exemplos de como o 
teatro, entre outras áreas artísticas, pode ter uma grande  influência no 
nosso bem-estar.

Ao longo dos últimos anos, tenho coordenado uma actividade 
teatral no Verão no Campus (Universidade do Minho - UMinho), onde 
alunos do secundário têm a oportunidade de, durante uma semana, 
experimentar alguns exercícios teatrais. Na maioria das vezes, vejo-os 
chegar com sorrisos tímidos, cheios de questões acerca do que vão 
fazer e com os corpos fechados em si mesmos. Ficam atentos aos que 
os rodeiam, mas, na maioria das vezes, há sempre um “engraçadinho” 
que acaba por desbloquear os primeiros receios. 

Ao longo da semana, vejo-os a criar laços, a desprender o corpo, 
a estar mais disponíveis para o que lhes é proposto. Para alguns, 
esta é apenas uma experiência de Verão, que serve para matar 
a curiosidade. Para outros, é o início de um caminho que hão-de 
traçar como prioridade para o que querem fazer profissionalmente. 
Independentemente dos objectivos individuais, todos se 
comprometem de uma forma extraordinária e é realmente gratificante 
observar a alegria a espelhar-se nos seus rostos.

Imagino outros tantos adolescentes que ficam em casa, em 
frente ao televisor, agarrados ao telemóvel, observando os seus 
amigos nas redes sociais e o que andam a fazer durante as férias. 
A não socialização, claramente, não promove o bem-estar e, na 
minha opinião, a permanência excessiva no Facebook, Instagram e 
etc’s, aliena-os de tal forma, que os desconecta da possibilidade de 
realmente viverem.

No final da semana, os participantes desta actividade apresentam a 
todos os seus colegas (todas as escolas da UMinho têm propostas) um 
pequeno espectáculo que, embora com ajuda, é totalmente imaginado 
por eles. Vejo a seriedade com que encaram o momento de entrar 
em palco e o orgulho quando terminam e recebem os aplausos. A 
despedida é feita de abraços, sorrisos e, por vezes, algumas lágrimas, 
com vontade de regressar no ano seguinte. Olho para eles e consigo ver 
a mudança  que ocorreu apenas numa semana.

Acredito que este tipo de iniciativas contribui para o bem-estar dos 
adolescentes, tornando-os mais conscientes do mundo à sua volta e de 
si próprios. Acredito ainda que teremos espectadores mais atentos e, 
quem sabe, um dia, artistas.  

NOTA: Este texto não foi escrito ao abrigo do novo acordo 
ortográfico. 

 

.VERÃO NO CAMPUS.
A Civilização do Espectáculo

POR Cátia Faísco

moldando e, se calhar, algum irrealismo vai-se tornando mais consciente, com 
os pés mais assentes na terra. Mas acho que, felizmente, no meu carácter e na 
minha personalidade, a questão do impossível, dos sonhos e do transcendente 
é uma coisa muito presente, que eu nunca largo. Às vezes, tenho épocas em 
que estou mais realista. Outras, em que sou outra vez mais menina e que acho 
que impossíveis não existem (risos).

Vai subir ao palco do Theatro Circo, em Braga, a 22 de junho. O que tem 
preparado para este concerto?
Essencialmente, eu vou apresentar este meu último disco, que já de si traz uma 
data de surpresas. Muitas das pessoas que vão estar presentes provavelmente 
nunca me ouviram cantar em português e vão ouvir ao vivo! Depois, a própria 
formação da banda também é muito diferente. Agora, nos meus concertos, te-
nho um formato completamente novo e diferente: um quarteto de cordas acom-
panhado por baixo e bateria. E eu divido-me entre a guitarra e o piano. Há 
todo um repertório novo deste último disco com esse quarteto e há também as 
canções antigas, que não deixei de lado, mas que de repente ganham outra vida 
e outra sonoridade porque ganham esta formação. Ouvir o tema “Captain of my 
Soul”, que originalmente não tem cordas, com um quarteto de cordas, acaba por 
ser uma novidade. É um concerto muito cénico no sentido da luz, é muito cine-
matográfico e é intimista. É isso que eu levo a Braga e, para mim, é um enorme 
prazer poder voltar ao Theatro Circo, que é o teatro mais bonito de Portugal. Eu 
acho que só estive lá em 2008. Para mim, é um prazer imenso voltar!

Já teve oportunidade de atuar em várias salas de espetáculo do Minho, 
como a Casa das Artes de V. N. Famalicão no início do ano. Sente-se acari-
nhada pelo público minhoto?
Sim, sim! Aliás, a maior parte dos meus concertos são, de facto, no Norte do 
país e eu costumo dizer que me sinto mesmo em casa, porque vão muitas 
pessoas aos concertos. E escrevem-me muitas vezes sobre o que acham dos 
concertos! Eu fico muito contente por o Norte do país me receber assim. Para 
mim é uma honra! 
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M ais do que um conto de fadas, 
a história do Salvador Sobral é 
inesperada e surpreendente. Po-
dia dizer até que é um milagre 
ao ressuscitar o interesse neste 
Festival, que pelo menos por cá 
parecia esquecido. Pessoalmen-
te, nunca mais me lembraria da 
Eurovisão, confesso.

Enquanto pessoa que trabalha com música, consome música e, acima de 
tudo, gosta mesmo muito de música, o feito do Salvador Sobral vai além 
da vitória num Festival que, repetindo-me, pouco me diz. Sempre olhei 
para a Eurovisão como um formato ultrapassado e que mostrava o melhor 
azeite europeu em potência; não censuro, se é azeite que as rádios passam 
20 vezes ao dia, é assim que as pessoas passam a estar formatadas. Logo, 
talvez se ganhe com mais facilidade com toda a música fast food e com o 
circo à volta dela. Para mim, a Eurovisão sempre foi e continuará a ser isto. 
Falei disto há pouco, aplicado a outros casos, mas também aqui este tema 
encaixa que nem uma luva.

Não sendo também eu grande fã do tema em si - sim, mas acho-o bonito 
e bem feito - é inegável a beleza da interpretação que, recordo, foi extre-
mamente criticada por nós, portugueses, que hoje rejubilamos com esta 
vitória. E é a simplicidade na composição e na interpretação que, ao fugir 
àquilo que se tornou padrão, torna tudo tão especial. O Salvador não foi 
ovelha a seguir rebanho, nem se singrou às modinhas da rádio nem aos 
"Despacitos" que chovem para nos estupidificar ainda mais. Ainda mais, 
cantou-a na língua mais bonita que há no mundo: a nossa, pois claro!

Este sempre foi, parece-me, um propósito nacional: ganhar o Festival 
da Eurovisão. Pela importância que já teve em décadas passadas; tal e qual 
como era o de ganhar um Europeu de Futebol. O facto de o termos feito 
numa edição em que éramos o único país que não levou uma música canta-
da em inglês torna esta vitória ainda mais única e genuína. E, por falar em 
genuinidade, olhando para os restantes concorrentes, até nisso a atuação 

e a música do Salvador Sobral ganha. Sem o circo de luz e pirotecnia da 
grande maioria, o clímax e a apoteose foram puxados apenas pela voz e 
interpretação do cantor, naquele palco minúsculo ocupado por uma grande 
balada. 

Costuma-se dizer que less is more, e aquilo que se passou foi mesmo isso. 
Por vezes, perde-se a honestidade das coisas quando enfeitamos demasiado 
o que fazemos ou quando copiamos modelos e bases que julgamos serem 
as corretas. Afinal de contas, o segredo para Portugal vencer a competição 
musical historicamente mais ambicionada estava na simplicidade e na natu-
reza saudosista que sempre nos marcará enquanto povo. Somos bons a fazer 
baladas e a dizer o que nos vai na alma e até nisso a nossa língua, o portu-
guês - de Portugal -, é a mais bonita. Para terminar, cito algo que li algures 
nas redes sociais: “Para a posteridade e na música pela música ficará o facto 
de que aquilo que sempre interessou e sempre interessará, e que resiste às 
forças do tempo e a todas e mais algumas tendências culturais, é a melodia e 
a harmonia. Tudo o resto é secundário e de curto prazo.” 

MÚSICA
por José Manuel Gomes

O conto de fadas do 
Salvador Sobral 
“ENQUANTO PESSOA QUE TRABALHA COM MÚSICA, 
CONSOME MÚSICA E, ACIMA DE TUDO, GOSTA 
MESMO MUITO DE MÚSICA, O FEITO DO SALVADOR 
SOBRAL VAI ALÉM DA VITÓRIA NUM FESTIVAL 
QUE, REPETINDO-ME, POUCO ME DIZ.”

Sobre o autor
Signo escorpião, sei informática na ótica do utilizador, programador do espaço cultural 
Banhos Velhos e sou um eterno amante da música, do cinema e do Sozinho em Casa.
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ESPETÁCULO

Filho da Treta
O REGRESSO DA TRETA

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Ivo Rainha

D urante anos, José Pedro Gomes partilhou o palco com Antó-
nio Feio, protagonizando uma Conversa da Treta que ficou 
na memória de todos os portugueses. Agora, a icónica peça 
regressou, com os ajustes que o destino obrigou a traçar. 
António Machado junta-se ao personagem Zezé, dando vida 

ao Júnior, o Filho da Treta. Num espetáculo digno de homenagem a António 
Feio, falecido em 2010, José Pedro Gomes e António Machado reavivaram 
memórias no Pavilhão Multiusos de Guimarães, no início de maio. 

O palco ainda era alvo de alguns ajustes de luzes quando nos sentamos 
com António Machado, enquanto José Pedro Gomes se ia preparando no 
camarim. Sempre bem-humorados, como se já estivessem em cena, vão 
falando da peça que, desde setembro de 2016, tem marcado o regresso 
do registo Conversa da Treta... e o regresso do próprio José Pedro Gomes 
aos palcos, depois dos problemas de saúde. Sentado na cadeira que, ho-
ras depois, iria ocupar, António Machado falou-nos do personagem que 
traz à história: Júnior. “Este Júnior é supostamente o filho do Toni. É uma 
personagem nova, que traz a onda dos telemóveis, das startups, do crowd-
funding e todas essas nomenclaturas que servirão para arranjar ainda mais 
confusão na cabeça do Zezé. Mas, sempre com o seu humor ou falta dele, o 
Zezé vai-se adaptando a este novo mundo. Contudo, este Júnior fala sobre 
muita coisa que não percebe, que é o que acontece hoje em dia com as re-
des sociais: as pessoas têm uma opinião sobre tudo, mas não são opiniões 
fundamentadas. Obviamente que este Júnior coloca estas coisas em sítios 
que não fazem sentido nenhum”, conta, divertido, o ator. Com diversos 
temas a conduzir a peça, escrita por Filipe Homem Fonseca e Rui Cardo-
so Martins, mas constantemente ‘reinventada’ face à pertinência de certos 
eventos, como os 100 anos das aparições de Fátima, a visita do Papa a 
Portugal e a participação de Salvador Sobral no Festival da Eurovisão, An-
tónio Machado conta-nos que há sempre espaço para o improviso. “Muitas 

vezes, sai-nos coisas e isso é o que faz a peça evoluir. A mim dá-me sempre 
vontade de rir, mas temos de nos controlar”. 

Com influências de Toni visíveis na própria indumentária de Júnior, 
como o chapéu com detalhes semelhantes ao inconfundível colete da per-
sonagem de António Feio, este Filho da Treta “acaba por ser uma homena-
gem, mesmo não sendo esse o intuito”. O ator explica: “Nós falamos várias 
vezes do Toni, mas não há intuito nenhum de puxar a lágrima. Acaba por 
ser uma homenagem porque não há dia em que façamos a peça e não nos 
lembremos: ele estará orgulhoso de ver isto? Para mim, é um orgulho mui-
to grande poder estar aqui”. 

Já tendo partilhado o palco com José Pedro Gomes noutras ocasiões, An-
tónio Machado diz-nos, com toda a convicção, que o sucesso da peça Filho da 
Treta tem sido uma surpresa. “Foi uma surpresa porque era um risco muito 
grande. Fazer uma peça que é uma continuação de uma Conversa da Treta, 
com a mesma genética, mas com outra pessoa, iria resultar? Se calhar, no iní-
cio, o José Pedro estava sempre a lembrar-se do António Feio... os sítios a que 
vamos, ele por lá já tinha passado com ele. Poderia ter sido um bocadinho 
estranho. Mas o feedback tem sido muito bom! Mesmo em relação à minha 
performance... e ainda bem! O público tem aderido em massa, o José Pedro 
está maravilhoso, voltou em grande, e eu acho que entrei com uma forte car-
ga emocional, com uma responsabilidade muito grande. Acho, seguramente, 
que as pessoas já tinham saudades deste registo”.

Com espetáculos até outubro, parando apenas durante julho e agosto, 
os dois ‘treteiros’ não têm parado, para grande satisfação do público que 
ainda ri, com entusiasmo, em todos os “suponhamos” e todos as confusões 
que assombram a cabeça de Zezé e Júnior. 
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Tens fotografias com cor e fotografias a preto e branco. 
Contudo, depois de vermos a tua página, ficamos com 
a sensação de estar dividida em duas partes: a primei-
ra com uma espécie de azul esbatido e acinzentado e a 
segunda com cores fortes e contrastadas. Esta mudança 
marca dois períodos diferentes na tua maneira de foto-
grafar, na tua maneira de ver as coisas?
Esta diferença significa apenas a interpretação que atribuí 
à fotografia no momento. A escolha é feita tendo em conta 
a composição e elementos presentes na fotografia e a rela-
ção com as restantes já publicadas. As fotografias podem 
viver por si, mas tenho em consideração a harmonia visual 
da galeria. 

Iniciei a minha galeria com muita cor e vejo esta mu-
dança como uma evolução. O olhar sempre foi o mesmo, a 
edição é que alterou para um mood mais soft. 

Uma estrada que gostasses de percorrer de manhã para 
fotografar.
Aquelas no Alentejo com uma árvore fantástica de vez em 
quando. Sem carros e já agora com nevoeiro. 

O minimalismo pode ser representativo 
da união entre um mundo repartido 
entre o caos existente e uma harmo-
nia visual. As tuas imagens são uma 
transição entre estes dois estados? 

Não interpreto o meu olhar minimalista desta forma. É um 
minimalismo natural, muito observador, sem fundamenta-
lismos ou grandes filosofias. Facilmente fotografo objetos ou 
situações onde tento dar destaque a um elemento. A com-
posição é tudo. 

Preenches o tempo das tuas fotografias com o vazio das 
linhas e espaços negativos que nos transportam para 
uma outra dimensão. Existe alguma relação entre o va-
zio minimal das tuas fotografias e a mensagem que que-
res passar?
Embora também publique outro tipo de fotografias, a men-

sagem que quero passar é a minha tendência minimalista. 
As legendas são um toque pessoal que acrescento a todas, 
porque me fazem sentir algo e quero transmiti-lo como sen-
do parte de um todo. 

INSTAGRAM 

O MÍNIMO DE TUDO
ANA GIL ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @ana_gil_



FOTOGRAFIA Intimidades da Cozinha

Viver
EXPERIÊNCIAS À FLOR DA PELE.

+
ESPAIRECER

Pelas águas de 
Melgaço

MINHO CICLÁVEL
Trabalhar em bicicleta?

Porque não?!

COZINHAR
Bifitness de atum

MIMAR
Let's get physical

ARRASAR
Treinos vibrantes

PENTEAR
Pedro Remy

AO VOLANTE
Peugeot 5008

AGENDA
Junho '17

RIR
João Lobo Monteiro



6766 Observar VIVER

MINHO CICLÁVEL

uando, há 200 anos, Karl von Drais inventou a percur-
sora da atual bicicleta, talvez não tenha tido a noção 
de que este seria provavelmente o momento do nasci-
mento da mobilidade individual. Fazer-se transportar 
sem um animal era, até então, impossível. “Draisiana” 
é a avó alemã da bicicleta, uma máquina que atingia 
15 km/h.

A bicicleta é uma inspiração, símbolo de liberdade e 
de emancipação. Ainda que utilizada pela nobreza por 

diversão, no último quarto do século XIX, com a crescente industrialização, 
esta tornou-se o principal veículo das classes operárias. 

Mais tarde, profissões em bicicleta como carteiro, bombeiro, alfaiate, 
amolador, sapateiro, entre outras, eram extremamente comuns. Com sim-
ples alterações, dotando a bicicleta das ferramentas e máquinas necessárias, 
esta tornava-se num versátil e indispensável instrumento de trabalho.

Estas profissões são uma herança e inspiração para os dias que correm. 
Se estes eram os empreendedores de outrora, hoje a diversidade de profis-
sões em bicicleta é inacreditável. O uso da bicicleta, em substituição dos 
veículos motorizados, para determinadas profissões, é um excelente passo 
em direção a uma verdadeira (r)evolução e reinvenção. Um pouco por toda 
a Europa, são exemplos destas profissões:

- Bike Courriers / Bike Messenger: são uma nova opção de entrega de 
documentos e encomendas de forma rápida e eficaz.

- Biker Advertising: forma muito verde de publicitar uma empresa ou 
evento, captando mais olhares que um tradicional outdoor.

- Mobile Laundry Bikers: estes ciclistas recolhem as roupas sujas em casa 
dos clientes, entregando as mesmas após estarem prontas.

- Bicycle Movers: com cargo bikes, estes ciclistas recolhem pequenos mó-
veis e ajudam o cliente na mudança de casa, dá para acreditar? 

- Bike Tour Guide: haverá forma mais agradável de conhecer e percorrer 
as ruas de uma cidade do que acompanhado por um guia em bicicleta?

- Ambulance / Police cycle teams: profissionais de saúde e polícia que 
fazem as suas deslocações diárias de trabalho em bicicleta.

Portugal começou já a dar as primeiras pedaladas neste sentido, e um dia, 
será uma constante, acreditamos nós! 

 

Trabalhar em 
bicicleta?
Porque não?!

Antes de comprarmos uma bicicleta, temos que definir a 
sua finalidade: utilizar como meio de transporte, pedalar 
em estrada, montanha, entre outras. 
Assim sendo, selecionado o modelo da bicicleta, as 
seguintes escolhas são fundamentais:

Quadro da Bicicleta: É de extrema importância que o 
quadro tenha um tamanho ajustado à nossa altura para 
que pedalemos com o máximo conforto. O material do 
mesmo é também muito importante para garantir uma 
maior durabilidade da bicicleta.

Selim e punhos confortáveis: para um pedalar agradável.

Pneus: devem ser adequados ao tipo de uso, bem como 
às condições climatéricas.

Luzes: além de obrigatórias, são extremamente 
importantes para a nossa segurança.

Campainha: deve ser suficientemente audível.

Não esquecer um cadeado!

QUAL A BICICLETA IDEAL PARA MIM?

POR Eliana Freitas
 

ESPAIRECER

PELAS ÁGUAS DE MELGAÇO
COM O RETORNO DO BOM TEMPO, RETORNAM TAMBÉM OS DESPORTOS AQUÁTICOS AOS PLANOS DOS MAIS 

AVENTUREIROS. AQUI FICAM ALGUMAS ALTERNATIVAS RADICAIS A EXPERIMENTAR EM MELGAÇO.

RAFTING
Descida de um grupo de pessoas num 
bote pneumático (raft) acompanhadas 
por um guia, superando todos os 
obstáculos que o rio nos proporciona.

ECO-RAFTING
Ao longo do percurso com cerca 
de 20 km, fornecem informações 
sobre a fauna, flora, a importância 
da preservação dos habitats na 
conservação das espécies e atividades 
humanas no rio.

RAFTING 4 KIDS
Enquanto o rafting é realizado em 
troços do rio com maior dificuldade, 
o rafting4kids é praticado em locais 
calmos, com o objetivo de iniciação à 
modalidade.

MERGULHO
Os batismos de mergulho são uma 
iniciação ao mundo subaquático em 
piscina climatizada. Uma experiência 
subaquática com todo o equipamento 
utilizado em mergulho. A experiência 
de ser mergulhador por alguns alguns 
minutos.

PASSEIOS DE CATAMARÃ
Um cruzeiro inesquecível no rio Minho 
em águas galegas a bordo de um luxuoso 
catamarã que nos permite desfrutar de toda 
a tranquilidade que o rio nos transmite.

HIDROSPEED
Consiste em descer rios 
utilizando uma prancha 
flutuante parecida com um 
trenó, sobre a qual se vai deitado 
na posição ventral, a propulsão 
é conseguida através de 
barbatanas.

CANYONING
Atividade de aventura que 
consiste na descida de rios 
e riachos de montanha. É 
realizado nas zonas em que 
haja mais gargantas (canyons) 
ou desfiladeiros, sem recurso a 
qualquer tipo de embarcação, 
recorrendo a técnicas próprias do 
alpinismo.

CAMINHADA AQUÁTICA
Esta atividade distingue-se do canyoning, 
por não ser necessário o recurso a técnicas 
de alpinismo. Como o próprio nome indica, a 
progressão é feita caminhando pelo leito do 
rio, proporcionando um contacto único com a 
natureza.

CANOAGEM
Passeio em caique (site-on-top) no rio Minho 
em zonas calmas, podendo desfrutar em 
família ou com os amigos de toda a beleza 
envolvente.

CANOAGEM EM ÁGUAS BRAVAS
Descida de troços agitados do rio Minho, 
podendo usufruir de toda a força que o 
mesmo nos proporciona. Dirigida aos mais 
audazes.
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COZINHAR

INGREDIENTES

2 postas de atum fresco
Sementes de sésamo (para panar)
100 gr de arroz selvagem
50 gr de rúcula
¼ de beterraba cozida ripada 
1 pepino às rodelas
1 tomate sem graínha
Azeite (q.b.)
Gomos de 1 laranja descascados
Sal (q.b.)
Pimenta (q.b)
Vinagre (q.b.)

PREPARAÇÃO

· Para o arroz:
Num tacho, colocar cebola com alho picados, caldo de 
galinha, deixar levantar fervura e adicionar o arroz. Deixar 
cozer o arroz durante cerca de 15 minutos, corrigindo o 
tempero com sal.

· Para a salada:
Dispor a rúcula, a beterraba ripada, pepino às rodelas, 
tomate aos cubos e os gomos de laranja. Temperar (na hora 
de servir) com uma vinagrete.

· Para o atum:
Temperar o bife com sal e pimenta a gosto. Num prato 
colocar as sementes de sésamo. A frescura do atum 
confere-lhe a humidade necessária para panar sem grande 
dificuldade de ambos os lados (abundantemente) com as 
sementes. Numa frigideira colocar um pouco de azeite 
(apenas para garantir que não vai agarrar). Colocar o bife e 
deixar cozinhar mais ou menos 45 segundos de cada lado 
(dependendo do gosto pode deixar mais tempo).

BIFITNESS
de atum

Uma das grandes preocupações que todos 
temos hoje em dia é manter um estilo de vida 
saudável.

Não é à toa que os ginásios pululam, que 
os supermercados têm as estantes cheias de 
produtos light e saudáveis. Estamos a modificar 
os nossos hábitos.

A receita deste mês vai de encontro a isso 
mesmo. A pensar no final de um treino em que 
chegamos a casa com vontade de comer algo 
leve, bom, saudável e fácil de fazer, temos o 
nosso bifitness.

Uma refeição completa segundo a pirâmide dos 
alimentos, deliciosa segundo as nossas papilas 
gostativas e moderna segundo os novos padrões 
gastronómicos. 

Ser saudável não tem que ser sensaborão, 
garantimos que não vai ser sentimento de culpa o 
gosto que vai ficar na boca!

Acompanhem-nos em intimidadesnacozinha.
blogspot.pt e sigam-nos nas nossas redes sociais.
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Rosa Matos
43 ANOS

COR.
Branco

REFERÊNCIA.
Pai

VIAGEM.
Itália

RESTAURANTE.
Provedor (Ponte de Lima)

Fotografia: Nuno Sampaio, captada no 
evento Braga Romana

Paparazzi
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BOLA GINÁSTICA  TALVEZ O ACESSÓRIO MAIS POLIVALENTE PELA  
RIQUEZA DE EXERCÍCIOS QUE PODE OFERECER. A INSTABILIDADE DA 
BOLA OBRIGA TODO O CORPO A TRABALHAR E A CONTRAIR OS VÁRI-

OS GRUPOS MUSCULARES EM CADA EXERCÍCIO.

PAR DE HALTERES  ACRESCENTAM UMA CARGA ADICIONAL AOS 
EXERCÍCIOS DE FORÇA E PERMITEM TRABALHAR VÁRIOS GRUPOS 

MUSCULARES, COMO OS BÍCEPS OU TRÍCEPS.

GARRAFA IDEAL PARA EXERCÍCIO INDOOR E AO 
AR LIVRE. A CONVENIÊNCIA E PORTABILIDADE 

DESTA GARRAFA DE ÁGUA DE INFUSÃO DE FRUTAS 
SERÁ UMA APOSTA CERTA PARA AUMENTAR A SUA 

INGESTÃO DIÁRIA DE ÁGUA.

TAPETE UTENSÍLIO DE CONFORTO BASE 
UTILIZADO NOS EXERCÍCIOS REALIZADOS NO 

CHÃO COM RECURSO A OUTROS ACESSÓRIOS OU, 
SIMPLESMENTE, AO PESO CORPORAL.

RELÓGIO DE CORRIDA IDEAL PARA TREINOS E 
CORRIDAS, COM A SUA PULSEIRA INTEGRADA E 
ANTENA GPS, GRAVAM DISTÂNCIAS, PASSADA, 
RITMO CARDÍACO, ENTRE OUTRAS POSSÍVEIS 

FUNCIONALIDADES.

MIMAR

Let's get
physical
PORQUE NEM SEMPRE O GINÁSIO É UMA OPÇÃO, 

TRAZEMOS-LHE ALGUNS ESSENCIAIS PARA 
PRATICAR NO CONFORTO DO SEU LAR

Nádia Sepúlveda 
Autora do blog "My Fashion 
Insider", é uma jovem médica de 
27 anos. Apaixonada pela vida que 
adora escrever, ler, fotografar, 
cantar e rodopiar como uma doida 
à chuva (e não só!).

ARRASAR

TREINOS VIBRANTES

ASOS 67.57€

OYSHO 29,99€

NIKE 45€

NIKE 24,99€

BOTTON 20€

O LEMA "MENTE SÃ, CORPO SÃO" ESTÁ LONGE DE SER UM CLICHÉ: 
UMA VIDA ATIVA É RECONHECIDAMENTE FONTE DE BEM-ESTAR FÍSICO E PSÍQUICO! 

NADA MELHOR PARA NOS INCENTIVAR À PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
DO QUE UMA BOA SELECÇÃO DE ROUPA E ACESSÓRIOS PARA TREINAR! 
DEIXEM-SE CONTAGIAR:
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A 
minha última viagem teve como destino 
a Irlanda, Dublin, uma cidade encanta-
dora. Cidade jovem e vibrante, tem uma 
grande diversidade cultural, mas mantém 
um toque de cidade de interior. Procuro 
viajar regularmente com a minha cara 
metade, de forma a ter uma nova visão 
da cultura e património arquitetónico de 
outras cidades e sua gente. Muitas vezes, 

as saídas são em trabalho nas icónicas feiras de moda internacionais, outras 
com visita direta ao atelier dos criativos que estão presentes na boutique store 
da Joana “O gato que mordeu o chapéu amarelo”. Para mim, todas as viagens 
são ricas, mas em modo profissional valorizo aquelas em que estou presente 
em formação ao lado de colegas de todo o mundo. São momentos únicos de 
aprendizagem, sinergia e troca de experiências. Mas voltando a Dublin, per-
cebe-se desde logo que os irlandeses se preocupam com a sua imagem. São 
imensas as ruas em que se vê espaços interessantes para mudança de visual. 
Além de vários salões de cabeleireiro com forte imagem e cuidado no design, 
surge agora um novo  momento de negócio que são os espaços de design 
e make-up de sobrancelhas. São imensos. Nota para o desaparecimento da 
moda das barber shop que também fez passagem anos antes nesta capital.

As mais diversas tendências de moda e estilos de cabelo passeiam-se nas 
ruas.  Com forte influência britânica, a maioria arrisca novas abordagens 
e influências com os cabelos da nova temporada. Como sempre digo, não 
basta existirem coleções e tendências, tem de haver “gente” capaz de as usar 
e sentirem confiança com o seu lado de vanguarda. De outra forma, nada 
disto faria sentido!

Falando das novas tendências e estilos de cabelo, deixo algumas suges-
tões, mas é importante saberem que existem inúmeras propostas de vários 
estilistas e de muitas empresas desta indústria. Faço nota às ideias que me 
agradam como profissional e que penso serem ajustadas à nossa “gente”.

Para o homem, existem novas propostas que já estão presentes no nosso 
espaço, tais como os cortes “multi-funcionais”, onde o styling pode ser cons-
truído com várias direções e estilos. A pensar num homem ativo com dife-

rentes momentos ao longo do dia: ginásio, profissional, social com saída pela 
noite. O uso de produtos de styling para a construção do penteado aqui são 
fundamentais e, assim, sublinha um carácter de versatilidade que comunica 
muito bem, adequado a um homem moderno, exigente e contemporâneo.

Para os “verdadeiros alternativos” tenho estado a propor os cortes crop hair-
cut. Vi algumas variações deste em Dublin, percebendo que irá marcar um 
novo ritmo e personalizar cada um individualmente, pois existem varias técni-
cas que nos têm permitido personalizar o enquadramento do estilo. Este estilo 
com direção frontal na zona superior da cabeça e com área de franja tem um 
forte impacto visual. Produtos mate, pó com sais marinhos e spray texturizante 
da marca britânica Label.M presente no backstage dos desfiles London Fashion 
Week são utilizados também na nossa nova sala de trabalho “bastidores”.

Para elas, nesta estação interligamos a necessidade do cabelo com a época 
de sol, praia, lazer, que sugere cabelos com styling prático, que se pode apre-
sentar longo para um “smartly elegante”, um messy style onde a medida per-
mite um improvável knot, ou nenhum dos dois. Consegue-se este look com 
estrutura de corte médio a longo comprimento numa base bob e elevação nas 
secções seguintes para dar movimento. O uso de acessórios no cabelo, além 
de tendência, permite o lado prático que a estação sugere. Nesta estação, os 
novos tons de cabelo surgem com a proposta do look cabelo fim de época 
balnear, ou seja, aquele momento em que o cabelo apresenta um lado mais 
desfocado com perda da intensidade do pigmento passa a ser moda. Assim 
sugerimos a nossa coloração sem amoníaco com tons sand, desert brown, 
sweet caramel, entre outros que além de tratar e hidratar o cabelo garante 
este estilo. Nas mais irreverentes, os cabelos curtos com franja frontal dão 
largas à criatividade desta estação, mas como referi, cada caso é um caso e a 
personalização do estilo ao cliente é o meu maior desafio. Mais importante 
que tudo: é preciso existir “gente” que use e abuse do seu estilo!

Até breve na Rua ou no nosso espaço, Pedro Remy. 

Tendências de moda e 
“gente” capaz de as usar
“PERGUNTO: SERÁ MAIS IMPORTANTE A TENDÊNCIA 
DO MOMENTO OU A PERSONALIZAÇÃO DE 
UM ESTILO ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ONDE O CLIENTE 
MELHORA A SUA IMAGEM VALORIZANDO-SE 
INDIVIDUALMENTE?”

Sobre o autor
Hairstylist & Educator.

PENTEAR
por Pedro Remy
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AO VOLANTE

UM PEUGEOT DE GARRAS AFIADAS!

Peugeot 5008
POR Nuno Sampaio

Graças a uma remodelação completa, o Peugeot 5008 está 
quase irreconhecível em relação ao modelo anterior. Com 
um interior de luxo e uma sensação de condução que vai 
muito além das expetativas, o novo SUV da marca francesa 
apresenta-se melhor do que nunca. Como seria de esperar, 

o 5008 partilha muito do novo 3008, mas também existem muitas diferenças 
a ter em conta. Uma delas é uma terceira fila de assentos (dois) na parte de 
trás (modelo de sete lugares) que, embora não sejam os mais confortáveis, 
podem ser dobrados ou totalmente retirados do veículo de uma forma prá-
tica e acessível, possibilitando o transporte de objetos bastante compridos, 
como por exemplo uma prancha de surf. Depois temos uma segunda fila de 
bancos (três) rebatíveis, que podem deslocar-se longitudinalmente de forma 
individual, e que oferecem bastante espaço. O mais recente SUV da Peugeot 
chega a Portugal com quatro níveis de equipamento e quatro motores – um a 
gasolina PureTech e três diesel BlueHDi. A versão de teste é o topo de gama, 
2.0 BlueHDi de 180 cv com o nível de equipamento GT. Nesta versão, e para 
quem gosta de um motor mais nervoso, temos a possibilidade de conduzir no 
modo Sport e deixar-nos levar por uma dinâmica acutilante sem nunca nos 
apercebermos que conduzimos um SUV de sete lugares.  Um capô longo e 
linhas mais retas e faróis com uma aparência bastante aguerrida, são os pon-
tos fortes na parte exterior. No interior, encontram-se algumas semelhanças 
com o irmão mais pequeno 3008 como:  volante de dimensões reduzidas, o 
i-cockpit digital, o "teclado" dos comandos no tablier e o ecrã digital. 

Com preços que podem variar entre 32.380€ (Gama Pure Tech 1.2 com 
130 CV) e 46.220€ (Gama GT 2.0 Blue HDi de 180 CV), o novo Peugeot 5008 
ascende a um novo território, reservado aos grandes SUV de sete lugares do 
segmento C. Chegou a 19 de maio ao mercado nacional com argumentos 
irrefutáveis, destacando-se o Peugeot i-Cockpit de última geração, a ‘Efficient 
Modular Platform’ EMP2 e os numerosos dispositivos high-tech de conforto 
e de segurança. Em Portugal, acrescenta, ainda, a vantagem de ser Classe 1 
nas portagens. 

Viatura gentilmente cedida pela  
Cardan - Concessionário Peugeot



GALA SANJOANINA
MÚSICA

As Festas de São João de Braga são o maior 
palco do ethos minhoto. Os movimentos 
populares em direção à romaria bracarense 
acabaram por legar cantigas e motetes 
que o tempo enraizou nas comunidades. 
Desde Trás-os-Montes ao Alto Minho, 
passando até pelos arrabaldes do Porto, as 
sanjoaninas de Braga fizeram-se ouvir na 
espontaneidade das suas gentes.

5€
Theatro Circo
21h30

VIRA POP '17
FESTIVAL

A vila termal de Caldelas, em Amares, 
volta a ser palco do Festival Vira Pop que 
acontece nos próximos dias 16 e 17 de junho. 
Um evento que liga o tradicional vira do 
Minho ao que de melhor se faz no espetro 
da nova música portuguesa, promovendo, 
simultaneamente, a freguesia, o concelho e 
a economia local.

Parque das Termas de Caldelas - Amares
21h30

X FEIRA MEDIEVAL DE VIANA DO 
CASTELO

A decorrer no centro histórico da cidade 
de Viana do Castelo, pretende ser um 
espaço de animação e convívio, criado com 
o objetivo de dar a conhecer ao público 
residente e visitante, hábitos e costumes 
característicos da Idade Média. Nestes três 
dias de feira estarão presentes artesãos, 
mercadores, regatões e artífices, vindos dos 
mais diversos lugares, que irão transformar 
o casco histórico da cidade de Viana do 
Castelo, num espaço privilegiado de 
encontro, negócio, lazer e de comes e bebes.

RITA REDSHOES
MÚSICA

Em 2016, Rita Redshoes rumou a Berlim 
onde gravou o seu quarto álbum de estúdio. 
Para além de ser o álbum em que a artista 
mais instrumentos tocou (piano, omnichord, 
teclados e guitarra acústica), é também o 
trabalho em que Rita Redshoes escreve 
e interpreta, pela primeira vez a solo, três 
temas em português.

15€
Theatro Circo
21h30

AGENDA CULTURAL
JUNHO '17

16-17 16-18 22

SUNSET PRAÇA
MÚSICA

O Sunset Praça volta para mais uma edição e 
já tem data marcada: sábado, 10 de junho, na 
Praça S. Tiago, a partir das 17h.
Esta festa, cujo conceito de animação se 
realiza ao ar livre e pretende ser descontraído, 
ao ritmo da música de DJ’s, realiza-se pela 
primeira vez este ano. 
Até ao momento estão confirmados os Dual 
Minds, Mr Rod b2b Vitor Pi, André Rocha & 
Tiago TT, Doppler, Jose Garcia b2b Midnight, 
Mojo & Rosso Discos e os Throes + The Shine.

Praça de Santiago - Guimarães
Entrada Livre

ANA CAROLINA
MÚSICA

Considerada uma das maiores intérpretes 
da música brasileira e conhecida pela sua 
técnica e potência de voz, Ana Carolina 
apresenta o seu novo espetáculo “Grandes 
Sucessos”, com os principais êxitos dos 
seus mais de 15 anos de carreira, dia 14 
de junho no Centro Cultural de Viana do 
Castelo e no dia 16 e 18 aos Coliseus do 
Lisboa e Porto, respetivamente.

15€ Centro Cultural Viana do Castelo - 22h
25-70€ Coliseu do Porto - 22h

14 1410
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uase sempre fui um voyeur. Agora que 
já vos assustei e piorei ainda mais a 
imagem que tinham sobre mim, escla-
reço que me refiro às atividades des-
portivas, o tema principal da revista 
deste mês, caso não tenham reparado. 
Se não repararam é porque, provavel-
mente, começam a ler as revistas pelo 
fim, algo que não recrimino, porque já 
fui desses.

Sou voyeur, lá está, porque retiro 
prazer ao ver certos desportos (sem 
contar com a Lingerie Football League, 

que, em tempos, a Sport TV transmitiu), mais do que usufruo ao praticá-
-los. Sou muito apreciador de andebol. Gosto bastante de ciclismo, apesar 
de não saber andar de bicicleta. Sim, é o quão bom eu sou. De vez em 
quando, vejo sepaktakraw no Eurosport. É um desporto fascinante. Mas o 
que mais regozijo me proporciona é ver futebol. Já aqui deixei laivos (ui!) 
do meu fanatismo pelo ‘desporto-rei’ e, realmente, é algo que devoro como 
se não houvesse amanhã mais jogos para devorar.

A verdade – há quem comprove e é a grande razão para o título desta 
crónica – é que eu podia ter sido uma estrela do futebol. Fiz o que todas 
as crianças do meu tempo faziam e que faz falta à malta jovem de hoje: 
passei tardes a jogar à bola na rua. Jogar na rua forma o caráter. E forma 
feridas nas pernas e nos braços. Nesses tempos, possuía bastante talento 
em meus pés, sobretudo no esquerdo, que era o melhor e, agora, é o menos 
mau. Quase todos os melhores jogadores da história do futebol eram ou 
são esquerdinos, pelo que estava no caminho certo. Cheguei a prometer à 
minha mãe que, quando fosse jogador, ia dar-lhe uma casa com piscina. 
Não aconteceu, mas não tem mal, ela sempre preferiu ir para a praia. E 
assim ficou sempre bonita, o que não sucedeu com a dona Dolores.

O meu ídolo de infância era Ronaldo Fenómeno, que, como saberão – se 
não sabem, eu conto –, ficou gordo ainda enquanto jogava. Aconteceu-me 
o mesmo: preferi abraçar os bolos em vez de correr atrás da bola, porque 

correr cansa e baixa o nível de açúcar, que depois é preciso repor. Vindo a 
gordura, foi-se o talento. Entretanto, muita da minha gordura já desertou, 
mas o malandro do talento não regressou.

Nem sempre fui este sedentário. Além de jogar à bola e de frequentar 
as aulas de Educação Física (saudades, ginástica!), andei um ano na nata-
ção. Realmente, aprendi a nadar melhor, mas não sei mergulhar, só fazer 
bombas. Demasiada souplesse e descoordenação motora para uma pessoa 
só, sim.

A grande mudança deu-se em dezembro, quando comecei a frequentar o 
ginásio. Ando há seis meses a tentar fazer um agachamento de forma corre-
ta, só na bicicleta estática é que não faço nada errado, doem-me músculos 
que eu não sabia que existiam, pelo que, três vezes por semana, sinto-me 
extremamente feliz e motivado para ir exercitar-me. Descobri também o 
sabor da massa integral, das tostas integrais e da sopa ao jantar. O caminho 
para ser um cidadão tonificado é cansativo, mas um dia, quiçá, valerá a 
pena. Experimentem! Mas com maior e melhor coordenação motora, para 
o vosso bem. 

Contado ninguém acredita
“CHEGUEI A PROMETER À MINHA MÃE QUE, QUANDO FOSSE JOGADOR, IA 
DAR-LHE UMA CASA COM PISCINA. NÃO ACONTECEU, MAS NÃO TEM MAL, 
ELA SEMPRE PREFERIU IR PARA A PRAIA.”

Sobre autor
Tenho dois apelidos como os 
pivôs de telejornal, mas sou o 
comunicador menos comunicativo 
que há. Bom moço, sobretudo.

RIR
por João Lobo Monteiro

© Mariana Cardoso
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